
Czerwionka-Leszczyny: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku 
Hotelu DG1 przy ul. Młyńskiej 21 w Czerwionce-Leszczynach

Numer ogłoszenia: 173227 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. 
śląskie, tel. 0-32 4311440, faks 0-32 4311593.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku 
Hotelu DG1 przy ul. Młyńskiej 21 w Czerwionce-Leszczynach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 
2km, z przejściem pod torami kolejowymi oraz przepompownią lub tłocznią ścieków, dla budynku Hotelu DG1 
przy ul. Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach, na odcinku jak zaznaczono na mapie - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
Projekt powienien uwzględniać możliwość skanalizowania w przyszłości terenów przyległych. Na przedmiot 
zamówienia określony w pkt 3.1. składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący wykonanie: - map 
geodezyjnych w tym także dla terenów kolejowych wraz z uzgodnieniami i wew. ZUD-em kolejowym; - 
opracowanie geotechniczne; - opracowanie dendrologiczne; - operatów wodno-prawnych dla przejścia pod 
rowem, pomiędzy torami kolejowymi oraz przejścia pod ciekiem; - projektu budowlanego; - projektu 
wykonawczego (z uwzględnieniem pompowni ścieków - branża technologiczna, konstrukcyjna, drogowa, 
elektryczna i AKPiA) - Wykonanie projektów branżowych - w tym elektroenergetycznych, - przygotowanie 
wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, - 
uzgodnienie w ZUDP - uzyskanie niezbędnych zgód i zapewnień dostawy energii elektrycznej, - uzyskanie 
niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku konieczności udostępnienia gruntów 
stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych - występuje Wykonawca dokumentacji z upoważnienia 
Zamawiającego), na których planowana jest inwestycja, dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę, - 
opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i 
zatwierdzony przez Zarządców dróg) - wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych wymaganych branż, - opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów zbiorczych, - pozostałe 
dokumenty niezbędne celem prawidłowej realizacji zadania przez Zamawiającego - uzyskanie ostatecznej 
decyzji pozwolenia na budowę, Dokumentacja projektowa musi zawierać: pełnowymiarową dokumentację 
projektową budowlaną i wykonawczą - 5 egz. projekty przyłącza energetycznego do projektowanej 
przepompowni lub tłoczni ścieków - 3 egz. projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony przez 
Zarządców dróg) - 3 egz., badania gruntowo - wodne podłoża - 2 egz., kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary 
robót - 2 egz., specyfikacje techniczne wykonania robót -2 egz., wersja elektroniczna projektu (format PDF) 
wraz z przedmiarami robót (format ath i xls) i kosztorysem inwestorskim (ath i xls) na nośniku CD - 2 egz..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-0.



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli: Wykonawca 
wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej - jednej usługi 
polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, dla robót budowlanych obejmujących swym 
zakresem budowę kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej na terenach kolejowych - trzech 
usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, dla robót budowlanych obejmujących 
swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej o długości min. 5 km - trzech usług polegających na 
opracowaniu dokumentacji projektowej, dla robót budowlanych obejmujących swym zakresem 
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią lub tłocznią ścieków

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli: Wykonawca 
wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej - jednej usługi 
polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, dla robót budowlanych obejmujących swym 
zakresem budowę kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej na terenach kolejowych - trzech 
usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, dla robót budowlanych obejmujących 
swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej o długości min. 5 km - trzech usług polegających na 
opracowaniu dokumentacji projektowej, dla robót budowlanych obejmujących swym zakresem 
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią lub tłocznią ścieków

•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca będzie dysponował: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważnych) bez ograniczeń, 
która samodzielnie projektowała lub kierowała zespołem prowadzącym projektowanie sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenach kolejowych wraz z przepompownią, posiadającą co najmniej 10-
letnie doświadczenie w projektowaniu, - co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia do 
projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie w 



projektowaniu. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
konstrukcyjnej bez ograniczeń posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie w projektowaniu, W 
przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 
uprawnienia równoważne uważa się uprawnienia uznane na zasadach określonych w art. 12a Prawo 
budowlane.

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca będzie dysponował: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważnych) bez ograniczeń, 
która samodzielnie projektowała lub kierowała zespołem prowadzącym projektowanie sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenach kolejowych wraz z przepompownią, posiadającą co najmniej 10-
letnie doświadczenie w projektowaniu, - co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia do 
projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie w 
projektowaniu. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
konstrukcyjnej bez ograniczeń posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie w projektowaniu, W 
przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 
uprawnienia równoważne uważa się uprawnienia uznane na zasadach określonych w art. 12a Prawo 
budowlane.

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 
posiadanie: - środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości odpowiadającej 500 
000,00 PLN, - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 
licencje;

•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie;

•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami;



•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.czerwionka-leszczyny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 
godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: nie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w 
dniu 11.08.2014 r.


