
Gózd: Wykonanie dokumentacji 
projektowo-wykonawczej na budowę 

kanalizacji sanitarnej i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków: Zadanie I - 

Dokumentacja projektowo-wykonawcza na 
budowę kanalizacji sanitarnej do 

oczyszczalni ścieków w Goździe dla 
miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny-II 

etap. Zadanie II - Dokumentacja 
projektowo-wykonawcza na rozbudowę 

istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Gózd 
do wielkości umożliwiającej przyjęcie 

dodatkowych ilości ścieków z 
rozbudowywanej gminnej sieci 

kanalizacyjnej. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. 

mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie 

dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej i 

rozbudowę oczyszczalni ścieków: Zadanie I - Dokumentacja projektowo-

wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w 

Goździe dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny-II etap. Zadanie II - 



Dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę istniejącej oczyszczalni 

ścieków w m. Gózd do wielkości umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości 

ścieków z rozbudowywanej gminnej sieci kanalizacyjnej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

Usługa projektowa, polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowych, 

kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej 

oraz nadzorem autorskim. Zamówienie obejmuje uzyskanie prawomocnych 

uzgodnień i pozwoleń na budowę całego systemu kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Drożanki, Podgóra, Lipiny- II etap, W projekcie należy 

uwzględnić lokalizację przepompowni ścieków Zrzut ścieków należy 

zaprojektować do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości Drożanki, 

Podgóra, Lipiny-II etap. Projektując przykanaliki kanalizacji sanitarnej należy je 

zakończyć studzienką na nieruchomości dla której będzie projektowany 

przykanalik. Sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwana będzie przez Gminę Gózd 

Dokumentację należy przygotować tak, aby była możliwość realizacji 

zamówienia etapami w podziale na poszczególne miejscowości. Usługa 

projektowa, polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowych, 

kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni 

ścieków zgodnie z koncepcją i nadzorem autorskim. Zamówienie obejmuje 

uzyskanie prawomocnych uzgodnień i pozwoleń na rozbudowę oczyszczalni 

ścieków w Goździe Zakres przedmiotu zamówienia: W zakresie przedmiotu 

zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji dla każdej miejscowości: 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej w 

systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompowniami ścieków, zasilaniem 

energetycznym dla przepompowni, przykanalikami do budynków oraz kanałem 

tłocznym (przerzutowym ) na oczyszczalnię ścieków, - szacunkowa długość sieci 

kanalizacyjnej około 7 km dla miejscowości Drożanki, Podgóra, Lipiny- II etap, i 

około 200 szt przyłączy kanalizacyjnych. Wykonanie projektu budowlano - 

wykonawczego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m.Gózd Specyfikacji 

technicznej i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych dokumentacji, 



Kosztorysów inwestorskich, Przedmiarów robót, Wykaz imienny 

zaprojektowanych przykanalików do poszczególnych obiektów (działek) 

Opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z 

uzyskaniem tych decyzji. Opracowanie wniosków o uzyskaniu decyzji o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem tych decyzji przez 

wykonawcę. Opracowanie materiałów i niezbędnej dokumentacji do uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tych decyzji 

przez wykonawcę. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli 

dotyczy). Uzyskanie przez wykonawcę dokumentacji geotechnicznej zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. Uzyskanie przez wykonawcę wszelkich niezbędnych 

materiałów geodezyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu zawówienia , w 

tym map do celów projektowych. Uzyskanie pisemnych zgód właścicieli lub 

użytkowników nieruchomości, na których zostanie zaprojektowana trasa sieci 

kanalizacyjnej i przyłączy z właścicielami nieruchomości i zebranie oświadczeń o 

wyrażeniu zgody na wejście w teren. W przypadku odmowy należy również 

uzyskać ją na piśmie, Uzyskanie innych niezbędnych opinii, uzgodnień, 

warunków, zezwoleń itp. Wykonanie na wezwanie zamawiającego dwukrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie gwarancji, Sprawowanie 

nadzoru autorskiego, Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego. 

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: Dokumentacja techniczna 

winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia. Inwestor dysponuje 

opracowaniem Technologicznej Koncepcji rozbudowy istniejącej oczyszczalni 

ścieków w m. Gózd oraz posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowie istniejącej 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gózd. Dokumentację 

projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r Nr 

202, poz 2072 z późń.zm. Kosztorysy inwestorskie i przedmiar robót określający 

planowane koszty robót budowlanych należy opracowac zgodnie z 



Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie 

określania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych 

okreslonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) 

Przedmiot zamówienia należy opracować w ilości: Dokumentację projektową 

należy sporządzić w 5 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w 

formie elektronicznej , Kosztorysy inwestorskie 3 egzemplarze w formie 

papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej, Przedmiar robót - 3 

egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej, 

Kosztorysy ofertowe - 3 egzemplarze w formie papierowej i 1 egz. w formie 

elektronicznej, Badania geotechniczne - 3 egzemplarze w formie papierowej i 1 

egz. w formie elektronicznej, Pozostałe opracowania, informacje, specyfikacje w 

3 egzemplarzach i 1 egz. w formie elektronicznej, W ofercie należy określić 

wartość całego zamówienia wyliczoną na podstawie podanej wyżej wielkości 

zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 

uzupełniających  

 Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający dopuszcza 

zamówienie uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówienia.  

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 74.23.22.20-2, 

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: 

Zakończenie: 31.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 



TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 500 PLN należy 

wnieść do dnia 20.07.2011r.do godz.10:00 w podanej niżej formie. W 

pieniądzu. W poręczeniu bankowym lub w poręczeniu Spółdzielczej kasy 

Oszczednościowo Kredytowej w tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym. W gwarancjach bankowych. W gwarancjach 

ubezpieczeniowych. W poręczeniach udzielanych przez podmioty o których 

mowa w art.6b ust.5 pkt.2, Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.Ustaw z 2007r. Nr 42 

poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść w formie przelewu 

bankowego na wydzielony rachunek zamawiającego: Bank PKO S.A.II Oddział 

w Radomiu Nr Rachunku 72 1240 3259 1111 0010 0618 1333, które powinno 

się znaleźć na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert.. 

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.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie,  

 III.3.3) Potencjał techniczny 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

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 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  

 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, 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  

 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 ubezpieczenie 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  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

pkt III.4.2.  

 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  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w 

miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

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 

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 

Kierując się zapisami art.144 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 223 poz. 1655 z 



póź.zm.) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1.Zmiana terminu realizacji 

umowy:zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: - 

niezależnymi od wykonawcy udokumentowanymi okolicznościami skutkującymi 

niemożliwością zakończenia prac (np. niezbędne uzgodnienia projektu z innymi 

podmiotami) 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.bip.gozd.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 

adresem: Urząd Gminy w Goździe ul.Radomska 7, 26-634 Gózd p.120. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 20.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w 

Goździe ul.Radomska 7, 26-634 Gózd p.113. 

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: . 

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 

 

 


