
DzierŜoniów: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Budowa sieci 

kanalizacyjnej w DzierŜoniowie, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia Modernizacja i 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25A, 58-200 

DzierŜoniów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, faks 074 8323705. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.dzierzoniow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa handlowego. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Budowa sieci kanalizacyjnej w 

DzierŜoniowie, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego - etap I, przewidzianego do 

realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1.  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w ramach 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

Budowa sieci kanalizacyjnej w DzierŜoniowie, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia 

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierŜoniowskiego - etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. Przez 

usługę opracowania dokumentacji projektowej - przedmiot umowy - naleŜy rozumieć prace 

polegające na opracowaniu:  

1)  projektu budowlanego (PB), sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1133) 

oraz ,  

2)  Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzonej zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego,  

3)  przedmiarów robót (PR), sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),  

4)  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

sporządzonych według zapisów Rozporządzenia 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 (Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.),  

5)  kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego według zapisów Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),  

6)  projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (opracowany dla tak 

wydzielonych odcinków robót, aby zapewnić moŜliwość płynnego ich wykonywania), 

uzgodnionego z właściwymi dla danego obszaru instytucjami,  

7)  projektu odtworzenia nawierzchni drogi wraz z jej podbudową, uzgodnionego z właściwym 

dla danego obszaru Zarządem Dróg.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. 

 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium:  

1.  KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 000 PLN 

(słownie: jeden tysiąc złotych).  

2.  Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

a)  pieniądzu;  

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;  

c)  gwarancjach bankowych;  

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U.2007.42.275.).  

3.  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny 

być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z 

obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:  



a)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji - poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta - poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji - poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,  

b)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją - poręczeniem,  

c)  kwotę gwarancji - poręczenia,  

d)  termin waŜności gwarancji - poręczenia,  

e)  zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji - poręczenia w ciągu 14 dni na 

pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego 

ofertę wybrano:  

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  

- nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub  

- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, lub  

- nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.  

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na rachunek Zamawiającego: BZ WBK S.A. O. 

DzierŜoniów; Nr konta: 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079  

5.  Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę pzp formach naleŜy złoŜyć w oryginale 

wraz z oryginałem oferty.  

6.  Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert.  

7.  W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu:  

1)  Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień.  

2)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

a)  wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi 

odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego 

zamówienia, w tym:  

-  w okresie ostatnich trzech lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać (zakończyć) co najmniej 



jedną dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji o długości co najmniej 500 

mb i o wartości robót budowlanych minimum 500 000 PLN.  

b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich czynności, w tym co najmniej: - 

Projektanta w specjalności sanitarnej posiadającego:  

-  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - art. 12 ust. 2 z 

uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. 

Dz.U.06.156.1118 ze zm.),  

-  aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami 

prawa przywołanymi powyŜej,  

-  doświadczenie w opracowaniu (zakończeniu), co najmniej 1 projektu budowlanego na 

budowę sieci kanalizacji o długości co najmniej 500 mb i o wartości robót budowlanych 

minimum 500 000 PLN.  

3)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

a)  posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 PLN.  

4)  Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.  

 

Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie 

spełnia na podstawie złoŜonych przez wykonawcę(ów) oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, z zastrzeŜeniem art. 26 

ust. 3 Ustawy Pzp. 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1.  W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp, 

Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  

1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

Uwaga: JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o 

którym mowa, musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców - oddzielnie.  

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do IDW;  



Uwaga: JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o 

którym mowa, musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców - oddzielnie.  

3)  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

Uwaga: JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o 

którym mowa, musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców - oddzielnie.  

2.  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.1), 1.3), składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe:  

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  

2.1 Dokumenty, o których mowa w ppkt 2.a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2.2 Dokument, o którym mowa w ppkt 2.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

2.3 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. i 2., zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania.  

3.  W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  

1)  wykaz wykonanych (zakończonych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały 

wykonane naleŜycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW;  

2)  wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności 



lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli dotyczy (art. 22 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp), 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW.  

4.  W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonania zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  

1)  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

5.  Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, składane są w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

6.  Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę.. 

 

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: najniŜsza 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:  

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php?id=136. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert:  

26.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy ul. Kilińskiego 25A, 

58-200 DzierŜoniów, Sekretariat I piętro budynku administracyjno-biurowego.. 

IV.3.5) Termin związania ofertą:  

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 4 

miesiące na opracowanie i złoŜenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem 

uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. Przedsięwzięcie będzie 

współfinansowane ze środków Funduszu Spójności. 


