Lubasz, dnia 17.02.2016 r.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a więc o szacowanej wartości poniżej 30 tys. EURO,
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu zaprasza wszystkich
zainteresowanych do składania ofert w zakresie wykonania dokumentacji
kosztorysowo – projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej z miejscowości
Sławno do miejscowości Dębe z przyłączeniem miejscowości Prusinowo.
W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi zaprojektowanie:
1. Sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe, oraz
przyłączenie miejscowości Prusinowo (w miejscowości Sławienko). Ilość
projektowanych hydrantów, średnicy rur – wg potrzeb.
2. Należy zaprojektować wykonanie sieci metodą wykopu otwartego oraz
mikrotunelingu, z uwzględnieniem aby jak najmniej ingerować w istniejącą
infrastrukturę drogową. Niniejszy zapis dotyczy w szczególności wykonania
sieci w samej miejscowości Dębe, gdzie znajduje się droga powiatowa i
preferowany będzie mikrotuneling.
3. Należy zaprojektować wykonanie przyłączy jedynie do granicy działek
prywatnych właścicieli – w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 5 km. Ostateczna długość sieci
zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokumentacji
projektowej.
Zakres rzeczowy prac:
1. Wykonanie mapy do celów projektowych.
2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej – wraz z przyłączami.
3. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
4. Warunki techniczne, uzgodnienia, wypis z miejscowego planu, decyzja
lokalizacyjna, mapy ewidencyjne, wypisy z ewidencji gruntów, projekt
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
5. Pełnienie funkcji kierownika budowy.
6. Pełnienie nadzoru autorskiego.
Wybrany oferent będzie zobowiązany do uzyskania stosownych zgód od właścicieli
nieruchomości na wejście na ich grunt.
Oferent do dnia 07.03.2016 r. winien przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na
wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej.
Oferta cenowa może być złożona pocztą na adres: ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
lub mailem na adres: biuro@gzk-lubasz.pl.

Oferta winna zawierać cenę netto, stawkę podatku (jeżeli dotyczy) oraz cenę brutto.
GZK Sp. z o.o. nie zwraca żadnych kosztów jakie oferent ponosi w związku ze
złożeniem niniejszej oferty, w tym zwłaszcza kosztów związanych z wizją lokalną.
Oferent winien na ofercie złożyć oświadczenie, iż cena oferty zawiera wszystkie
elementy i została skalkulowana w sposób rzetelny.
Oferta cenowa będzie oceniana zarówno pod kątem ceny, jak i terminu realizacji
zadania – przedłożenia kompletnej dokumentacji kosztorysowo – projektowej do
siedziby Zamawiającego.
Maksymalny czas opracowania dokumentacji – do 30.06.2016 r.
Uwaga:
Wszelkie uzgodnienia oraz decyzje wymagane prawem – ich uzyskanie na rzecz
GZK Sp. z o.o. w Lubaszu spoczywają na wybranym oferencie.
Przy pracach projektowych należy wziąć pod uwagę Program funkcjonalno –
użytkowy dla zadania pn. „Wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Sławno
do miejscowości Dębe z przyłączeniem miejscowości Prusinowo”
W dokumentacji nie należy posługiwać się nazwami własnymi konkretnego
producenta.
Oferent, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do wykonania 4
egz. dokumentacji kosztorysowo – projektowej oraz 4 egz. wersji elektronicznej.
Płatność za zrealizowane zadanie nastąpi w ciągu 14 dni od momentu protokolarnego
odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu zastrzega możliwość nie
wybrania oferty w sytuacji kiedy zaproponowana cena ofertowa będzie wyższa
niż wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie GZK Sp. z o.o. w
Lubaszu.
Osobą do kontaktu w ramach tego zapytania ofertowego jest: Maciej Janicki –
Koordynator Pionu Technicznego tel. 67 255 60 70, kom. 785 199 029.
Biuro GZK Sp. z o.o. w Lubaszu czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.30
do godz. 15.30.
Adres mailowy do kontaktu z pracownikiem: biuro@gzk-lubasz.pl.

Adres mailowy do złożenia oferty: biuro@gzk-lubasz.pl.
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