ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień,
postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa
kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego do odprowadzania
ścieków komunalnych z siedlisk: Księży Las i Komorniki w Gminie Ujazd do
istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Ujeździe wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą”.

1. Zamawiający:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
tel: (32) 25 10 736
NIP 954–13–00-712;
www.ksse.com.pl

2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: VPG.241.1.2022.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Tryb udzielenia zamówienia
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Zgodnie z § 4 ust. 1. pkt 2) Regulaminu udzielania zamówień Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej SA.
Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z
wyłączeniem określonym w art. 6 pkt. 2 oraz art.3 ustawy PZP.
4. Opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest:
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień,
postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa
kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego do odprowadzania
ścieków komunalnych z siedlisk: Księży Las i Komorniki w Gminie Ujazd do
istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Ujeździe wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

b) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):
Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
1. Projekt budowy kolektora grawitacyjno-ciśnieniowego ścieków
sanitarnych zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Europejskiej na SAG Olszowa w
Gminie Ujazd.
Szacowana długość kolektora: ok. 1500 m.
Poglądowa trasa kolektora sanitarnego – według załącznika graficznego nr 5 (mapka
poglądowa) do niniejszego SIWZ.
Nowoprojektowany kolektor sanitarny ma stanowić połączenie pomiędzy istniejącym
odcinkiem kanalizacji sanitarnej biegnącej od siedliska Księży Las do ul. Europejskiej
na SAG Olszowa, a istniejącym fragmentem sieci kanalizacji sanitarnej (obecnie
wyłączonej z użytkowania) zlokalizowanej wzdłuż ul. Francuskiej na SAG Olszowa
Gminie Ujazd.
Kolektor na odcinku od okolic skrzyżowania ul.Europejskiej i ul. Irlandzkiej (początek
kolektora) do punktu na zakręcie ul. Europejskiej (patrz „pkt grawitacyjny” na zał.nr
5) ma zostać zaprojektowany jako kolektor tłoczny (długość ok. 1 200 m), natomiast
na odcinku od punktu na zakręcie ul.Europejskiej do siedliska Komorniki (koniec
kolektora) jako kolektor grawitacyjny (dług. ok.250 m).
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Nowoprojektowany kolektor ma biec równolegle do istniejącego wzdłuż ul.
Europejskiej odcinka kanalizacji sanitarnej i ma umożliwić „rozdział” ścieków
komunalnych z siedlisk Księzy Las i Komorniki od ścieków przemysłowych z SAG
Olszowa. Ścieki sanitarne z Księżego Lasu i Komornik poprzez nowoprojektowany
odcinek kolektora mają zostać skierowane do istniejącej oczyszczali ścieków
komunalnych w Gminie Ujazd. Ścieki przemysłowe z SAG Olszowa zostaną
skierowane do nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków dla SAG Olszowa, co stanowi
przedmiot odrębnego zadania inwestycyjnego.
Dobór parametrów technicznych projektowanego kolektora musi zostać poprzedzony
analizą dotyczącą m.in. ilości ścieków sanitarnych z siedlisk Księży Las oraz
Komorniki, a także istniejącej infrastruktury sanitarnej obsługującej wspomniane
siedliska.
Projekt kolektora powinien zostać wykonany na podstawie warunków
technicznych/wytycznych wydanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ujeździe oraz uzgodniony z ZGKiM w Ujeździe.
2. Analizę istniejącej infrastruktury technicznej obsługującej odprowadzenie
ścieków komunalnych z rejonów siedliska Księży Las, Komorniki oraz SAG Olszowa, w
tym istniejących kolektorów sanitarnych ( z Księżego Lasu do ul. Europejskiej i z
Komorników wzdłuż ul. Francuskiej) oraz istniejącej przepompowni ścieków (Księży
Las) pod kątem ewentualnej modernizacji i wykorzystania do przyłączenia i
funkcjonowania nowoprojektowanego kolektora ścieków sanitarnych. Analiza ma
wykazać również, czy niezbędne będzie zaprojektowanie nowej przepompowni
ścieków w miejscu „początkowym” nowoprojektowanego kolektora sanitarnego, tj. w
okolicach skrzyżowania z ul. Irlandzką (patrz zał. nr 5 – graficzny do Zapytania
Ofertowego).
3. Projekt przepompowni ścieków w siedlisku Komorniki – mającą za zadanie
przepompowywać ścieki sanitarne z nowoprojektowanego kolektora oraz siedliska
Komorniki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej wzdłuż ul.
Francuskiej na SAG Olszowa w Ujeździe.
Dobór parametrów technicznych projektowanej przepompowni musi zostać
poprzedzony analizą dotyczącą ilości ścieków sanitarnych z siedliska Komorniki oraz
nowoprojektowanego kolektora sanitarnego, a także dotyczącą istniejącej w okolicy
infrastruktury sanitarnej (sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Francuskiej).
Projekt przepompowni powinien zostać wykonany na podstawie warunków
technicznych / wytycznych wydanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ujeździe oraz uzgodniony z ZGKiM w Ujeździe.
3. Ewentualny projekt przepompowni ścieków (jeśli okaże się ona niezbędna
na podstawie analizy z pkt.2 OPZ) dla potrzeb nowoprojektowanego kolektora
sanitarnego (w jego części tłocznej) wraz z przyłączem elektroenergetycznym,
zlokalizowanej w okolicach skrzyżowania ul. Europejskiej z ul. Irlandzką (oznaczenie
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P2 na mapce poglądowej, będącej załącznikiem nr 5 do niniejszego Zapytania
Ofertowego).
4. Ewentualny projekt modernizacji istniejącej przepompowni ścieków
zlokalizowanej w Księżym Lesie (jeśli okaże się ona niezbędna na podstawie
analizy z pkt.2 OPZ) dla potrzeb nowoprojektowanego kolektora sanitarnego (w jego
części tłocznej) wraz z ewentualną modernizacją przyłącza elektroenergetycznego
zasilającego wspomnianą przepompownię.

c) Zakres zamówienia obejmuje:
i.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, (tj.
projektu budowlanego i wykonawczego z kosztorysem inwestorskim) wraz z
uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień,
postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „BUDOWA
KOLEKTORA SANITARNEGO GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWEGO DO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z SIEDLISK: KSIĘŻY LAS I
KOMORNIKI W GMINIE UJAZD DO ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KOMUNALNYCH W UJEŹDZIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ”. Dokumentacja powinna zostać poprzedzona wykonaniem
analizy infrastruktury istniejącej obsługującej odprowadzanie ścieków z
rejonów Księżego Lasu, Komornik oraz SAG Olszowa. Inwestycja obejmuje:
budowę kolektora ścieków sanitarnych (odcinek tłoczny oraz grawitacyjny)
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Europejskiej na SAG Olszowa w
Gminie Ujazd wraz z budową przepompowni ścieków w Komornikach oraz
budowę – jeśli okaże się to konieczne – przepompowni ścieków na potrzeby
funkcjonowania nowoprojektowanego kolektora, zlokalizowaną w rejonie
skrzyżowania ul. Europejskiej z ul. Irlandzką, bądź modernizację istniejącej
przepompowni ścieków w Księżym Lesie.

ii.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (kolektor i przepompownia) w
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich i uzyskanie stosownej zgody
na realizację budowy przedmiotowej infrastruktury technicznej.
Inwestorem oraz Zlecającym wykonanie dokumentacji projektowej jest
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

iii.

Uzupełnianie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o PB
zgodnie z wezwaniem i w terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich.

iv.

Przygotowanie i dostarczenie do Zamawiającego (w terminach ustalonych
przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców robót zgłoszone
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w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót objętych
dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot nin. Zamówienia.
v.

Zobowiązanie do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów
inwestorskich na wezwanie i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

vi.

Zobowiązanie do wykonania 5 wizyt na budowie w ramach nadzoru
autorskiego, odbywanych na wezwanie inwestora/kierownika
budowy realizującego przedmiotowe zadanie.

vii.

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: CPV: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania.

d) Zobowiązuje się Wykonawcę , aby dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania,
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

e) Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

f) Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

g) Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych w
przypadku kiedy okaże się to niezbędne.

h) Informacja o podwykonawcach
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom,
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

i) Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektowokosztorysową, stanowiącą przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:
▪ Wykonanie prac poprzedzających projektowanie:
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz aktualnego wypisu z
rejestru gruntów.
Uzyskanie ustaleń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (wypis i wyrys) oraz opinii o warunkach geologiczno - górniczych
dla terenu objętego przedmiotem zamówienia.
Uzyskanie uzgodnień branżowych z właścicielami istniejących sieci infrastruktury.
Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla
potrzeb budowy / modernizacji przepompowni ścieków.
Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Uzyskanie uzgodnienia z zarządcami dróg objętych opracowaniem.
Sporządzenie inwentaryzacji zieleni podlegającej usunięciu.
Wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych.
Wykonanie badań gruntowo – wodnych (odległości pomiędzy otworami nie
większe niż 50 m) oraz opinii geotechnicznej.

▪ Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
1) Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, obejmujący projekt
zagospodarowania terenu i projekty branżowe (w tym projekt przyłącza
elektroenergetycznego do projektowanej przepompowni ścieków).
2) Projekt wykonawczy wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, obejmujący projekt
zagospodarowania terenu i projekty branżowe (w tym projekt przyłącza
elektroenergetycznego do projektowanej przepompowni ścieków).
3) Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez
organ zarządzający ruchem i wszelkimi niezbędnymi zgodami (jeśli jest
konieczność wykonania takiego projektu) – na czas budowy kolektora sanitarnego
w pasie drogowym.
4) Inwentaryzacja zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją wraz z uzyskaniem
zgody na wycinkę (jeśli okaże się to niezbędne do uzyskania PB).
5) Uzyskanie decyzji środowiskowej (kolektor o dług. > 1 km)
6) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – jeśli okaże się to niezbędne w trakcie
procesu projektowego.
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
8) Przedmiary robót.
9) Kosztorysy inwestorskie.
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10) Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
11) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Opolskich.
▪ Dostarczenie dokumentacji projektowej do Zamawiającego w nw. ilościach*:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Projekt budowlany (PB) (w tym 2 egz. dla Zamawiającego –
oraz 3 egz. dla organu wydającego pozwolenie na budowę)
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,
obejmujący projekt zagospodarowania terenu i projekty
branżowe (w tym proj. przyłącza elektroenergetycznego do
przepompowni ścieków i zatwierdzon proj. tymczasowej
organizacji ruchu)
Projekt wykonawczy (PW) wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegółowymi, obejmujący projekt zagospodarowania terenu
i
projekty
branżowe
(w
tym
proj.
przyłącza
elektroenergetycznego
do
przepompowni
ścieków
i
zatwierdzony proj. tymczasowej organizacji ruchu)
Decyzja środowiskowa (i ewent.pozwolenie wodnoprawne )
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Przedmiary robót
Kosztorysy inwestorskie
Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Badania gruntowo – wodne oraz opinia geotechniczna
Zgoda (decyzja administracyjna) na usunięcie zieleni
Komplet oryginałów uzgodnień (w tym opinia ZUD)
Wersja elektroniczna dokumentacji jak w pkt. 5: 1)-11) w
formacie pdf oraz dodatkowo: w formacie dwg pkt. 1) i 2) zgodnie z wymaganiami pkt. 11.1). zapytania ofertowego oraz
pkt.6) i 7) – zgodnie z wymaganiami pkt. 11.2). zapytania
ofertowego

- 5 egz.

- 3 egz.

(PB)
(PW)
(PW)
(PW)
(PB)
(PB)
(PB)
(PB)
- 2 x CD

* Ostateczne ilości egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie w
trakcie procesu projektowego.

▪ Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac projektowych,
ewentualnych problemach itp. na bieżąco (telefonicznie/mailowo/osobiście) –
- min.1 raz w miesiącu.
6. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
▪

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i
polskimi normami, w tym m.in. zgodnie z wymogami:
− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
− Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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.
− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych.
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
− Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
− Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z późniejszymi
zmianami.
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach
z późniejszymi zmianami.
− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
− Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
− Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
▪

Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być uzgodniona z
KSSE S.A. oraz z zarządcami / właścicielami infrastruktury technicznej występującej
na terenie objętym zakresem projektowania oraz Urzędem Miejskim w Ujeździe.

▪

Wykonawca winien zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego i wykonawczego
(lub budowlano – wykonawczego) przez osoby posiadające uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

▪

Wykonawca winien dołączyć do dokumentacji projektowej oświadczenia projektantów
i sprawdzających, że dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

▪

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację
projektową opisującą przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych
odpowiadającą wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób
prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na to zamówienie oraz realizacji robót dla
poszczególnych etapów zadania, wykonaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego”.
W dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne
producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń.
Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak
sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można
też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba, że jest to
uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy
własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i
urządzeń należy dodać zapis „lub równoważny”
▪

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie Pozwolenia na Budowę na
rzecz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwo w tej sprawie.

▪

Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego zostanie potwierdzony
podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

7. Wymagania dotyczące przedmiarów robót:
−
−

−
−

Przedmiary robót należy sporządzić w sposób umożliwiający złożenie w sposób
prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na to zamówienie oraz realizacji robót
dla poszczególnych zadań.
Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Przedmiary robót winne być sporządzone w taki sposób, aby jednoznacznie związać
pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót.
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z
dokumentacji projektowej.

8. Wymagania dotyczące wykonania specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych:
▪

Specyfikacja techniczna winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i zawierać m.in.:
−
−
−
−

▪

Wymagania, co do sposobu wykonania robót budowlanych,
Wymagania w zakresie właściwości materiałów,
Wymagania odnośnie oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
Określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru robót.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał ogólną i szczegółową specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

9. Wymagania dotyczące kosztorysu inwestorskiego:
−

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w sposób prawidłowo określający wartości
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zamówień publicznych
−

Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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.

−

Dane wyjściowe do kosztorysowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

10. Wymagania dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(oraz ewent.pozwolenia wodnoprawnego):
−

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(„decyzji środowiskowej”) zgodnie z wymaganiami „Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” oraz do związanego z
tym opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

−

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z
wymaganiami „Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne”.

−

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że dla zadania, którego dotyczy niniejsze Zapytanie
Ofertowe uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / pozwolenia wodnoprawnego nie jest wymagane, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji
projektowej opinię właściwego organu do wydawania ww. decyzji potwierdzającą brak
konieczności jej uzyskania.

11. Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji projektowo –
kosztorysowej:
1) Elektroniczną wersję dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyszczególnionej w pkt.5
należy dostarczyć w formie plików.pdf oraz w wersji edytowalnej (numerycznej) w formie
plików .dwg, dxf oraz .doc z zastrzeżeniem pkt. 11. 2).
2) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w programie kosztorysowym
NORMA PRO lub kompatybilnym i w wersji elektronicznej dostarczyć w formacie xml.
12. Ogólne zasady postępowania:
▪

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia proponowanego w ofercie udziału
projektantów oraz zapewnienia innych specjalistów niezbędnych do realizacji
zamówienia.

▪

Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty wszelkie koszty pośrednie i
bezpośrednie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

▪

Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność.

▪

Zamawiający udzieli upoważnień Wykonawcy niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

▪

Zamawiający sprawować będzie bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu
projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Nadzór będzie wykonywany
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przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą.
▪

W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje
spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:
• Spotkania w siedzibie Zamawiającego lub w formie telekonferencji – na wezwanie
Zamawiającego, odbywające się min. raz w misiącu, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, których głównymi
celami są:
− prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania
dokumentacji projektowej przed Zamawiającym,
− prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań
projektowych,
− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania
upoważniony jest jedynie Zamawiający,
− omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,
− uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania.
• Spotkania robocze – spotkania w siedzibie bądź poza siedzibą Zamawiającego, przy
udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych stron, których
celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu,
którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkana
robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub
Zamawiającego.

▪

Zamawiający może żądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych umową.

▪

Zamawiający może zlecić niezależnemu wykonawcy przeprowadzenie kontroli opracowań
objętych umową.

▪

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o stwierdzonych
niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeśli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie, na jakość lub terminowość opracowań
projektowych Zamawiający natychmiast wstrzyma prace Wykonawcy i dopuści dalsze
prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia, jakość prac projektowych.

13. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 2.01.2023 r. Jest to termin opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej, gotowej do złożenia w celu uzyskania decyzji
o pozwolenie na budowę.
Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

14. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
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a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
i. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
ii. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
iii. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
iv. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
v. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 14 ppkt. a.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
warunków określonych w ppkt. a. (i, ii, iii, iv, v) winien spełniać co najmniej jeden z
tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ppkt.
b. powinien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie.
d) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
e) Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg
formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i wyszczególnionych w Zapytaniu,
dołączonych do oferty.
f) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
15. Dokumenty wymagane od wykonawców biorących udział w niniejszym
postępowaniu
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a) wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania
b) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentów załączonych przez oferenta.
c) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć:
i.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w pkt 14, ppkt.a (i, ii, iii, iv, v) zapytania , zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ii.
Wykaz usług (co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dotyczącej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę min. 100 000 zł netto (sumarycznie),
w tym przynajmniej jedna zawierająca kolektor grawitacyjno-ciśnieniowy
o długości powyżej 1km i jedna zawierająca projekt przepompowni), w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich siedmiu 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 załączenia dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 3)
iii.
Oświadczenie o udzielonej rękojmi za wady – na formularzu oferty.
iv.
W przypadku gdy osoba, która będzie wykonywała zamówienie lub będzie
uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, nie jest pracownikiem wykonawcy, do
oferty dołączyć należy zobowiązanie takiej osoby do współpracy przy wykonywaniu
tego konkretnego zamówienia.
v.
Zaparafowany wzór umowy, będący załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania
d) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków,
o których mowa w pkt 14 ppkt.a (i, ii, iii, iv, v) Zapytania, składa co najmniej
jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
e) Oświadczenia i dokumenty przedkładane w formie kserokopii winny być podpisane za
zgodność z oryginałem.
f) Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy winny być przedłożone w zaklejonej
kopercie z napisem „poufne”.
g) W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy ustanowić pełnomocnika
reprezentującego Wykonawców, a pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
16. Informacja o sposobach porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
a) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem na adres:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Wojewódzka 42, 40-026 KATOWICE
e-mail: m_pachucki@ksse.com.pl z kopią do: r_mackowski@ksse.com.pl
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b) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane e-mailem zostaną
potwierdzone pisemnie wyłącznie na żądanie drugiej strony.
c) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną
będzie się uważać za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed
upływem terminu.
d) Postępowanie prowadzi się w języku polskim
e) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, do których
skierowane zostało zapytanie ofertowe (bez ujawnienia źródła zapytania).
f) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
- p. Mirosław Pachucki,
e-mail: m_pachucki@ksse.com.pl, tel. (32) 251 07 36 wew. 13 – w sprawach
proceduralnych
- p. Rafał Maćkowski,
e-mail: r_mackowski@ksse.com.pl, tel.(32) 231 89 10, kom. 503 132 484 – w spr.
przedmiotu zamówienia, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00
17. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
18. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
19. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b) nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych
c) wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści
d) ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności
e) oferta powinna być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o:
- adresacie oferty,
- numerze sprawy: VPG.241.1.2022 i tytułem zamówienia:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień,
postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa kolektora
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sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego do odprowadzania ścieków
komunalnych z siedlisk: Księży Las i Komorniki w Gminie Ujazd do istniejącej
oczyszczalni ścieków komunalnych w Ujeździe wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą”
- firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie
- z dopiskiem: „nie otwierać przed godziną 12.00 w dniu 11.07.2022”
f) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę/osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań.
g) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby/osób podpisującej/podpisujących
ofertę
20.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
Podstrefa Gliwicka,
ul. Rybnicka 29,
44-100 Gliwice
Termin składania ofert: 11.07.2022 r, godz. 12.00
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

21.

Opis sposobu obliczenia ceny, waluta oferty
a) Cenę należy podać w PLN. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i
słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
b) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, w tym. m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
c) Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Nie przewiduje się waloryzacji ceny.

22.

Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
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23.

Kryteria oceny ofert

Kryterium

waga kryterium

Cena

100%

a) Każdy oferent oceniany będzie w kryterium cena w skali od 0 do 100 pkt.
Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego
wzoru:
(Cmin/C)* 100 = n
gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena, C – cena badanej oferty, n- liczba punktów
b) Liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku, np. liczba
punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54.
c) Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego
oferta jest zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych, posiada wymagane
kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży
najkorzystniejszą cenowo ofertę.
d) Oferenci oraz ich oferty zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Zamawiającego.
24.

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy

Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze
oferty najkorzystniejszej.
25.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do
treści umowy
a) Informuje się, że istotne postanowienia umowy zawarto w pkt. 4 Zapytania, tj. w Opisie
Przedmiotu Zamówienia (wraz z załącznikiem nr 5) oraz w punktach: 5 – 12, a także w
w pkt. 13 Zapytania, dotyczącym terminu wykonania zamówienia.
b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy w
związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a
Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy
zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.
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c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie on
obowiązującymi przepisami.
27.

naliczony zgodnie z

Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

28.

Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Zapytania Ofertowego:
1. Wzór formularza oferty
1.1. Status prawny oferenta
1.2. Spis zawartości oferty
2.
3.
4.
5.

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz usług
Wzór umowy
Mapka poglądowa z trasą przebiegu projektowanego kolektora sanitarnego.

Załączniki wymienione w ppkt. 1, 2, 3, 4, stanowią wzory formularzy, które muszą zostać
dołączone do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na własnych formularzach, muszą znaleźć
się w nich wszystkie elementy zawarte we wzorach formularzy przekazanych przez
Zamawiającego pod rygorem nieważności. Załącznik nr 4 powinien zostać zaparafowany przez
Wykonawcę.
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………………………, dnia …………. r.

Załącznik Nr 1

………………………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
Nazwa zamówienia: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i
innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania
inwestycyjnego: „Budowa kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego
do odprowadzania ścieków komunalnych z siedlisk: Księży Las i Komorniki w
Gminie Ujazd do istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Ujeździe
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zamawiający:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Wojewódzka 42;
40-026 Katowice

Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

……………………………………………..
Data

……………………………….…………………………………..
Podpis i pieczątka uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy
Wykonawcy/Pełnomocnika*

*) w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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Nazwa zamówienia

Nazwa Zamawiającego

Siedziba Zamawiającego

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji
administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii
wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa
kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego do
odprowadzania ścieków komunalnych z siedlisk: Księży Las i
Komorniki w Gminie Ujazd do istniejącej oczyszczalni ścieków
komunalnych w Ujeździe wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą”

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy
telefon / mail
Osoba do kontaktów

Nawiązując do zapytania ofertowego, którego nazwa została wskazana wyżej w tabeli (nr
postępowania: VPG.241.1.2022):

1. Oferuję wykonanie zamówienia za:
-

Cena (koszt) brutto ..............................PLN
(słownie:...................................................................................).

-

Cena (koszt) netto ..............................PLN
(słownie:...................................................................................).

-

W tym podatek VAT w wysokości .................... PLN / .................. %

2. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w
zapytaniu ofertowym i wzorze umowy w terminie do 2.01.2023 r.
3. Na wykonane zamówienie udzielam 36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru
końcowego.
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4. Zobowiązuję się do zapoznania się z miejscem inwestycji we własnym zakresie oraz
zdobycia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do podpisania umowy i
realizacji zamówienia.
5. Oświadczam, że:
5.1.Zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego oraz jej załącznikami i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń;
5.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować
przedmiot zamówienia,
5.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania
zamówienia.
5.4. Zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przeze mnie
zaakceptowany i w przypadku wyboru mojej oferty – deklaruję gotowość podpisania
umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiących załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w
Zapytaniu Ofertowym.
7. Oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art.
233 k.k.).
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)...................................................................................................................
2)...................................................................................................................
3)...................................................................................................................
4)…………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………….
6) ………………………………………………………………………………………………………
7)………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….

Data

……………………………….…………………………………..

Podpis i pieczątka uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy
Wykonawcy/Pełnomocnika*

*) w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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Załącznik nr 1.1
STATUS PRAWNY OFERENTA

Nazwa zamówienia

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji
administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i
opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego:
„Budowa
kolektora
sanitarnego
grawitacyjnociśnieniowego do odprowadzania ścieków komunalnych z
siedlisk: Księży Las i Komorniki w Gminie Ujazd do
istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Ujeździe
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy
telefon
e-mail
NIP
REGON
Miejsce rejestracji
działalności Wykonawcy

……………………………………………..
Data

……………………………….…………………………………..
Podpis i pieczątka uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy
Wykonawcy/Pełnomocnika*

*) w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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Załącznik nr 1.2
SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

Nr

Podać nr strony w
ofercie, zamieścić w
ofercie wypełniony
dokument lub
z
adnotacją
„nie

Dokument

dotyczy”

1.

OFERTA (Załącznik nr 1)

1.1.

Status prawny Wykonawcy (Załącznik 1.1)

1.2.

Spis zawartości oferty

2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej

2.1

Pełnomocnictwo – dot. wykonawców
o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

2.2

Pełnomocnictwo - dot. wykonawców
o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

3.

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 2

4.

wspólnie
samodzielnie

ubiegających

się

ubiegających

się

WYKAZ usług wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat potwierdzających
spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia – Załącznik nr 3
(wraz z referencjami !!!)

5.

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom
(jeżeli dotyczy)

6.

Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 4

……………………………………………..

……………………………….…………………………………..

Data

Podpis i pieczątka uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy
Wykonawcy/Pełnomocnika*

*) w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani:
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Przystępując do złożenia oferty w postępowaniu ogłoszonym przez Katowicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji
administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania
inwestycyjnego: „Budowa kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego do
odprowadzania ścieków komunalnych z siedlisk: Księży Las i Komorniki w Gminie
Ujazd do istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Ujeździe wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą”.
oświadczamy,
że spełniamy warunki udziału w tym postępowaniu określone w punkcie 14, ppkt. a (i, ii, iii, iv,
v) Zapytania, tj.:
1. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
2. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania
5. akceptujemy warunki zawarte w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, stanowiącymi
jej integralną część i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

……………………………………………..

……………………………….…………………………………..

Data

Podpis i pieczątka uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li)
firmy Wykonawcy/Pełnomocnika*

*) w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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Załącznik Nr 3
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Wykonawca: ………………………………………………….
………………………………………………………………………
Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich siedmiu lat potwierdzających spełnianie
warunku wiedzy i doświadczenia:

Lp

Opis
przedmiotu zamówienia
(z uwzględnieniem wykazania realizacji
określonego zakresu)

Całkowita
wartość brutto
usługi
w PLN

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Nazwa Odbiorcy

Data
zakończenia

1.

2.

3.

4.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały
wykonane i ukończone prawidłowo (referencje itp.)

……………………………………………..

……………………………….…………………………………..

Data

Podpis i pieczątka uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li)
firmy Wykonawcy/Pełnomocnika*

*) w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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