
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na: 

rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – opracowanie 
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach 

 Nowe Smarchowice i Smarchowice Wielkie długości około 4,0 km 
 (kod CPV 71240000-2 – usługi architektoniczne, inŜynieryjne i pomiarowe) 

 
 
1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu. 
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
5. Rodzaj zamówienia: usługa 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

   Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
  Usługi  architektoniczne, inŜynieryjne i pomiarowe - 71240000-2. 
  Zakres zamówienia obejmuje: rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie 

namysłowskim – opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej  
w miejscowościach Nowe Smarchowice i Smarchowice Wielkie długości około 4,0 km. 
Kanalizację deszczową naleŜy zaprojektować w terenie zabudowanym, w pasie drogi krajowej nr 39 
Łagiewniki – Owczary – Brzeg – Namysłów – Kępno w miejscowościach Nowe Smarchowice  
i Smarchowice Wielkie, zgodnie z warunkami zarządcy drogi  - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6.  
Projektowany kanał deszczowy ma słuŜyć wyłącznie odwodnieniu drogi krajowej i musi znajdować  
się w jednym wykopie z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną dla tych miejscowości. Zamawiający 
udostępni projekty budowlano – wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnych zaprojektowanych dla tych 
miejscowości. Dla kaŜdej miejscowości naleŜy opracować osobną, kompletną dokumentację 
projektową. 
Zakres  opracowania obejmuje w szczególności: 
− wykonanie mapy do celów projektowych, 
− uzyskanie informacji terenowo-prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, 

wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego, 
− uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji, 

umów uŜyczenia z właścicielami terenów, 
− uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji (ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym,  

na odprowadzanie ścieków deszczowych, decyzje środowiskowe na wycinki drzew i innych 
wymaganych do realizacji budowy), 

− opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, w programie komputerowym typu np.: AutoCad, 
Corel, itp. z określeniem programu w jakim opracowano projekt, 

− opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowego i docelowego z uzyskaniem zatwierdzenia  
we właściwym organie, 

− przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego w trzech 
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej  
na płycie CD,  

− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym 
egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD,  

− uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.  



Przedmiary, kosztorysy naleŜy sporządzić w formie umoŜliwiającej otwarcie w programie Norma 
PRO. Dokumenty tekstowe naleŜy sporządzić w programie Microsoft Word. Zapisy obrazów w formie 
JPEG, PNG lub PDF. 
Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych w terminie dwóch miesięcy od podpisania 
umowy do zatwierdzenia Zarządcy drogi i Zamawiającemu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie 
projektu budowlano – wykonawczego od zarządcy drogi przed złoŜeniem wniosku o zatwierdzenie 
projektu budowlanego przez organ architektoniczno – budowlany. 
Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo Zamawiającego do wystąpienia w imieniu inwestora w procesie 
projektowym. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania 
opracowaniem  
w zakresie przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji 
inwestycji. Wykonawca określi potrzeby sprzętowo-programowe do czytania projektu z CD. 
Opracowania zostaną wykonane  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, ustawy  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych 
do tych ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń: 
− Ministra  Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego, 

− Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym. 

Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 
dokumentacji wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego inwestycji. 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
8.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
9.  Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy od daty podpisania umowy. 
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 

 11.1 Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset 00/100). 

      11.2 Warunki udziału: 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                     
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
Pzp, spełniają wymogi określone w siwz:  

 Wykonawca musi wykazać, Ŝe osoba będąca pełnić funkcję projektanta posiada uprawnienia                         
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (naleŜy 
załączyć uprawnienia oraz zaświadczenia z izby inŜynierów o przynaleŜności do izby) 
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych  
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły 
„spełnia – nie spełnia”. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków  
będą zsumowane. 

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach:  
� oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
� aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  
lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy 
przed upływem terminu składania ofert; 

� dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia:   
- Wykonawca musi wykazać, Ŝe osoba będąca pełnić funkcję projektanta posiada 
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych 
(naleŜy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenia z izby inŜynierów o przynaleŜności 
do izby). 



12. Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
13.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.namyslow.eu 
15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           

budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł). 
16. Termin składania ofert: 16.11.2009 godzina 10:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 

Zamawiającego – Urząd Miejski w Namysłowie, ul Dubois 3, budynek B, pokój nr 26. 
17. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
18. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06.11.2009r. 
 

 


