
Głuchołazy: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające 
na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji 

nadzoru autorskiego Zadanie 2b - Budowa systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy kanalizacja deszczowa 

w ramach projektu pn. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy Projekt Nr.POIS.01.00-00-003/08, 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu 
Spójności. 

Numer ogłoszenia: 358124 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: "Wodociągi" Sp. z o.o. , ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 
4391932, faks 0774391742. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodgluch.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: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi 
polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego Zadanie 2b - 
Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy kanalizacja deszczowa w 
ramach projektu pn. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy Projekt 
Nr.POIS.01.00-00-003/08, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
publicznego jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego . W 
ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację projektową obejmującą:1. 
Przebudowy odcinka Kanału Młynówka na odcinku o długości 350,00 m, od jazu przy ul. Kościuszki w 
Głuchołazach w kierunku miejscowości Bodzanów. 2. Przebudowy istniejącego systemu kanalizacji 
ogólnospławnej w Głuchołazach w rejonie ulic Kościuszki , M. C. Skłodowskiej na oddzielną kanalizację 
deszczową i sanitarną, w tym Budowa kanałów deszczowych DN 1000 - 1200 mm o łącznej długości ok. 97,0 
m z wylotem do Kanału Młynówk, Budowa kanału sanitarnego DN 400 mm o łącznej długości ok. 48,0 
m ,Budowa urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych - kpl. 1 ,Przebudowa istniejącego uzbrojenia 
podziemnego kolidującego projektowanymi kanałami deszczowymi i sanitarnymi ( w miarę potrzeby )
Likwidacja istniejących kanałów deszczowego DN 1000 mm o długości 56,0 m ,sanitarnego DN 300 mm o 
długości 5,0 m ,sanitarnego DN 500 mm o długości 45,0 .Zakres opracowań dokumentacji projektowych jw. 
Został określony na podstawie istniejących koncepcji technicznych, tj Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy 
Kanału Młynówka w Głuchołazach dz. Nr 626 i 122/1 na odcinku od jazu przy ul. Kościuszki do byłego młyna 
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w Bodzanowie, oprac. z 08.2009 r., autor: mgr inż. Romuald Maciantowicz. załącznik nr 1 , Aktualizacja 
koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy w części należącej do aglomeracji 
oczyszczalni ścieków w Nysie- rys. D - 5 oprac. PROJEKT , Nysa, mgr inż. Mirosław Bartocha. załącznik nr 2 
Zakres opracowań dokumentacji projektowych będących przedmiotem zamówienia winien obejmować Prace 
przedprojektowe i projektowe uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, wykonanie aktualnych 
podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500, pozyskanie aktualnych map ewidencji gruntów 
i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, opracowanie projektów 
budowlanych w ilości po egz., opracowanie projektów wykonawczych w ilości po 8 egz.. 2). Inne opracowania 
kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót ,wykonać po 3 kpl., specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych wykonać po 8 egz.,operat terenowo-prawny składający się z: wykazu działek i ich 
właścicieli, aktualnych wypisów z rejestru gruntów i map ewidencji gruntów oraz dokumentów 
potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wykonać po 8 egz.,wszelkie 
inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji oraz pozwolenia na budowę i realizację 
inwestycji - wykonać po 8 egz. 3). Decyzje i uzgodnienia uzyskanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, czasowe lub trwałe zajęcia terenu nie będącego własnością Gminy 
Głuchołazy należy uzgodnić z właścicielem w formie pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę do 
dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia robót budowlanych, uzgodnienia z właścicielami 
gruntów powinny zostać potwierdzone ich podpisem na załączniku mapowym, z naniesionymi projektowanymi 
obiektami, do pisemnego oświadczenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na budowę i realizację inwestycji. 4). Inne wymagania zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki 
techniczne, decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji Inwestycji w tym uzgodnienia z Zamawiającym w 
zakresie wytycznych do projektowania oraz zastosowanych rozwiązań technicznych ,uzupełniać i 
uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz realizacji robót 
budowlanych, o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania winien być bez 
zbędnej zwłoki informowany Zamawiający tak, aby w miarę potrzeby możliwe było podjęcie negocjacji z 
właścicielami i zarządcami terenów i uzbrojenia terenu,całą dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia 
należy opracować w formie standardowej (na papierze) oraz w nieedytowalnej i edytowalnej formie 
elektronicznej na CD,przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie 
obowiązujących przepisach a w szczególności: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z 
późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Ustawa z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 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-użytkowego 
Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r., Rozporządzenie 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-użytkowym. Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. , poz. 1389 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
r. - Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - 
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające Rozporządzenie jw., Ustawa 
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących 
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dokumentacje hydrologiczne Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi 
zmianami.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. 

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

III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia, z których jedno 
polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie sieci kanalizacji 
deszczowej tj. projekt budowlany i wykonawczy drugie polegało na opracowaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy, przebudowy ,regulacji lub rozbudowy cieku 
wodnego ,potoku lub kanału otwartego wód powierzchniowych, w tym jedno z tych zamówień o 
wartości co najmniej 50 000,00 PLN netto 

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 wykaże, iż dysponuje zespołem projektowym składającym się co najmniej z projektanta 
z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 
kanalizacyjnych, wodociągowych bez ograniczeń, który zaprojektował co najmniej trzy sieci 
kanalizacji deszczowej w ramach odrębnych projektów odrębne pozwolenia na budowę, w tym 
jedną sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości co najmniej 300 m ,w ramach jednego 
projektu, projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń lub projektanta z uprawnieniami do projektowania w zakresie obiektów i budowli 
melioracji wodnych i ujęć wód, bez ograniczeń, wydanych na podstawie stosownego 
Rozporządzenia z 1975 r., który opracował co najmniej dwa projekty na budowę, przebudowę lub 
rozbudowę odcinka cieku wodnego ,potoku lub kanału otwartego wód powierzchniowych o łącznej 
długości co najmniej 500 m. 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
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wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 dla 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  

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

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  

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
.Upoważnienie do podpisania oferty ,pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z 
innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo w swej treści winno jednoznacznie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez notariusza W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów , na zasadach określonych w art. 26 ust2b ustawy 
Prawo Zamówień publicznych , Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.W sytuacji w której Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu polega na zasobach podmiotów trzecich a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących podmiotów trzecich opisanych w 
pkt.10.2.1. do 10.2.2. SIWZ. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
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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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1 Zmiany w umowie mogą dotyczyć terminu wykonania umowy,udziału osób projektantów projektujących w 
ramach przedsięwzięcia,udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zmiana terminu wykonania 
zamówienia może dotyczyć przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. 
przedłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty, wymaganych decyzji, zezwoleń, 
badań, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, utrudnianie przez właścicieli 
nieruchomości dostępu do nieruchomości, konieczność wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne 
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania 
oferty, rezygnacji z realizacji części zamówienia przez Zamawiającego, czasowego wstrzymania prac przez 
Zamawiającego. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku odstąpienia 
rezygnacji od części zamówienia, zmiany stawki podatku VAT, Zmiana udziału podwykonawców może 
nastąpić w przypadku skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia, mimo, iż w złożonej ofercie 
Wykonawca nie przewidział realizacji części zamówienia w podwykonawstwie,zmiany zakresu prac 
realizowanych w podwykonawstwie. Zmiana osób - projektantów projektujących w ramach przedsięwzięcia 
może nastąpić w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, utraty uprawnień przez 
wskazane przez Wykonawcę osoby,wykreślenie z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. W 
przypadku zmiany osób projektantów wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu nowe osoby o 
niezgorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie 
Wykonawcy. Warunki dokonywania zmian Inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub 
zamawiającego,uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 9. Zmiany nieistotnych zapisów umowy, które nie 
odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności . Za zmiany takie 
uważa się np.zmianę koordynatora ze strony zamawiającego i wykonawcy,zmianę rachunku 
bankowego,zmiany adresowe. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.wodgluch.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi Spółka z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 
godzina 10:00, miejsce: Wodociągi Spółka z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska. 
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: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na opracowaniu dokumentacji 
projektowe oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego Zadanie 2b - Budowa systemu wodociągowo 
kanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy,kanalizacja deszczowa w ramach projektu pn. Rozwój i 
modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy Projekt Nr.POIS.01.00-00-003/08, 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

Page 5 of 6

2010-11-05file://D:\Documents and Settings\RW\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\O...



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: tak 
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