
Sanok: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z 
budową oczyszczalni ścieków - aglomeracja Mrzygłód na terenie Gminy Sanok
Numer ogłoszenia: 121978 - 2007; data zamieszczenia: 19.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 
4656551, fax 013 4656553.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sanok.com.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków - aglomeracja Mrzygłód na 
terenie Gminy Sanok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie kompletnej 
dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wraz z uzgodnieniami o długości około 53,54 km w tym: 
-długość sieci kanalizacyjnej 45,04 km -długość przyłączy indywidualnych 8,5 km -1 przepompownia 
główna -30 małych lokalnych przepompowni 1.Opracowanie dokumentacji w zakresie podłączenia do 
sieci kanalizacyjnej około 470 gospodarstw na terenie m-ści Mrzygłód, Tyrawa Solna, Hłomcza, Łodzina, 
Dobra wraz z przyłączami do budynków. 2.Opracowanie budowy oczyszczalni ścieków w Tyrawie 
Solnej(wg koncepcji) o przepustowości - 200 m3/dobę 3.Projekt przebiegu sieci kanalizacyjnej, który 
powinien opierać się na koncepcji budowy kanalizacji aglomeracji Mrzygłód w Gminie Sanok i musi 
obejmować: -Mapy wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla celów 
projektowych w niezbędnym zakresie -Aktualne wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru 
gruntów do decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na 
budowę. -Umowy cywilno-prawne zawierające zgodę na wejście w teren spisane z właścicielami działek 
do decyzji ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę. W 
przypadku umów podpisanych przez użytkownika, pełnomocnika lub spadkobiercę dołączyć stosowny 
dokument wskazujący na prawo do dysponowania gruntem lub składanie oświadczeń woli w imieniu 
właściciela. -Kompletne materiały do decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu uzyskanie 
podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę 
(wykonanie oraz aktualizacja map po stronie Wykonawcy - pow. ok.320 ha), wszelkie wymagane 
uzgodnienia wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę. -Uzyskanie warunków technicznych 
zasilenia energetycznego, przejścia pod drogami, rowami i innymi przeszkodami terenowymi i inne 
niezbędne do kompletu dokumentacji -Raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim 
- o ile jest on niezbędny. -Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, 
umożliwiający kompleksową realizację inwestycji, zawierający m.in.: komplet niezbędnych opinii i 
uzgodnień oraz decyzji, umowy cywilno-prawne, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. -Operat wodno-prawny w niezbędnym zakresie 
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. -Projekty organizacji ruchu wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami (jeśli wymagane) -Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże i 
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obiekty- opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz 
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. -ZZK i kosztorys inwestorski 
dla wszystkich robót z podziałem na branże i obiekty . -Dokumentacja geologiczna-inżynierska w 
niezbędnym zakresie. -Inne prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. -Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. -Opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. -Uzyskanie 
pozwolenia na budowę. -Pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4, 74.22.20.00-1, 74.27.40.00-0, 74.23.32.00-
3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 
31.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 16 000 zł 
(słownie: szesnaście tysięcy) Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu 
składania ofert tj. do dnia 30.07.2007 r godz. 8:30 1. Wadium może być wnoszone w 
następujących formach: - w pieniądzu - poręczeniach bankowych - gwarancjach bankowych, - 
gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej 
należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Sanok - na konto w Podkarpackim Banku Spółdzielczym 
Oddział Sanok Nr 16 8642 1184 2018 0025 7912 0003. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu 
(przelew) oferent winien określić nazwę postępowania oraz wskazać numer rachunku bankowego, 
na który należy dokonać zwrotu wadium. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 1164, poz. 1163 z późn. zm.). 
Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w SIWZ 
oświadczeń i dokumentów. Złożenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami SIWZ, będzie 
potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że 
wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów: 1.Formularz ofertowy, podpisany 
przez osobę /osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 



majątkowych oferenta/ z podaniem ceny za całość zadania w kwocie brutto i netto oraz podaniem 
stawki VAT /zał. nr 1 do SIWZ/ 2.oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami 
art.22 ust.1 ustawy o zam. publicznych, /zał. nr 1 do oferty/ 3.wykaz, co najmniej 3-ech 
wykonanych usług w zakresie projektowania w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie /wymagane referencje/, 
4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert- dotyczy firm i osób prywatnych prowadzących działalność gospodarczą. 
5.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 6.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, 7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 8.dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku 
wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopią dokumentu 
stanowiącego wadium oraz oryginał tego dokumentu. Oryginał dokumentu stanowiącego wadium 
należy dołączyć oddzielnie /nie zszywać z ofertą/ aby można go było zwrócić wykonawcy. 
9.wykaz osób, które będą realizować zamówienie i posiadają uprawnienia niezbędne do 
wykonania zamówienia, w tym zapewnienie w zespole projektowym udziału co najmniej dwóch 
uprawnionych projektantów o specjalności:- instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz 
po jednym projektancie z pozostałych branż umożliwiających prawidłową realizację zamówienia. 
10.Dokumenty stwierdzające, że osoby, która będzie wykonywać zamówienie posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
(kserokopia uprawnień , kserokopia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę izby 
zawodowej inżynierów. 11.Dokumenty potwierdzające obroty finansowe w pracach projektowych 
o podobnym charakterze w wysokości min. 1 200 000 zł wciągu ostatnich trzech lat. Na 
potwierdzenie wymagane bilanse lub inne dokumenty potwierdzające za ostatnie 3 lata. 
12.Oświadczenie, że zatrudnia na umowę o pracę minimum 5 pracowników 13.polisę lub inny 
dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, o wartości co najmniej 500 
000,00 zł. 14.informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy , 
w której potwierdza się zdolność kredytową wykonawcy do wysokości 20 % oferowanej ceny 
brutto .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.



IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sanok, ul. 
Kościuszki 23, 38-500 Sanok; IV piętro, pok. 401.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2007 
godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, II piętro, pok. Nr 
201(sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


