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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
 



5 
 

Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
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Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
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Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
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Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
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Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
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Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
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Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
 



5 
 

Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 

 
 

I.  Zamawiający: 
 

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Adres: 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7  
województwo: opolskie 
tel: 77 4181471 fax: 77 4185289 
strona: www.hydrokom.pl 
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 
a) opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”  wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę, 

b) wykonywanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych, zleconych na podstawie 
opracowanej dokumentacji. 
 

2. Zakres opracowania: 
Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, które posłużą do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w oparciu o założenia koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków z opracowania „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”.  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i weryfikacji założeń przyjętych w koncepcji K1 
odprowadzenia ścieków. Opracowanie  „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”  zostanie 
udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kujakowice Górne 
i Kujakowice Dolne poprzez miejscowość Gotartów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ligocie 
Dolnej, za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kluczborku. 
 
Należy zaprojektować:  
Sieć kanalizacyjną na podstawie załączonych planów sytuacyjnych (załącznik nr 1, 2). Przebieg 
i długość sieci są orientacyjne. 
 
Koncepcja K1 przewiduje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
26,5 km, w tym: 

• kanalizacja grawitacyjna:  ok. 18,5 km, 
• kanalizacja tłoczna: ok. 4,2 km, 
• kanalizacja ciśnieniowa: ok. 3,8 km. 
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Planuje się budowę pompowni: 

• sieciowych: 6 szt. 
• przydomowych: 51 szt. 

 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie 1 541 osób (382 szt. przyłączy), w tym do: 

• kanalizacji grawitacyjnej: 1 322 osób (331 szt. przyłączy), 
• kanalizacji ciśnieniowej: 219 osób (51 szt. przyłączy). 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
− uzyskanie map do celów projektowych, 
− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich występujących branżach wraz 

z informacją BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i edytowalne w 
formacie .doc, .dwg, .dxf itp.), 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (pliki w formacie .pdf i 
edytowalne), 

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. - 2 egz. + wersja elektroniczna 
(pliki w formacie .pdf i edytowalne w formacie .doc), 

− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów oraz umów na wejście w teren wraz z wypisaniem 
oświadczeń o prawie do dysponowania, 

− uzyskanie - wykonanie map ewidencyjnych, 
− przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
− opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli będzie konieczne), 
− uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− opracowanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
− opracowanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie cieków wodnych i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych,     
− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia, 
− wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (jeśli 

będzie konieczne), 
− uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi, 
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  
− opracowanie wszystkich innych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie 

wymienionych w powyższym wyliczeniu, 
− pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmujące 

czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane. Ponadto wykonawca w ramach nadzoru 
autorskiego będzie zobowiązany do: uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym 
wezwaniu przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych, 

− udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu w czasie procedury przetargowej mającej wpływ na 
wybór Wykonawcy robót, na każde życzenie Zamawiającego, 

− w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń „równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
dokumentacji projektowej – Projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
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wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat spełniania przez te produkty minimalnych 
wymagań. 

 
Projekt winien zawierać stosowne obliczenia hydrauliczne, propozycje kolejności wykonywania 
robót i rozwiązania tymczasowe oraz wszelkie wymagane i konieczne uzgodnienia.  
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca wykona wizję lokalną w terenie i porówna ją z opracowanymi własnym kosztem i 
staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych, a w przypadku wątpliwości wykona 
stosowną inwentaryzację geodezyjną. 

Koszty wszystkich wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych, 
uzgodnień, postanowień, opinii, decyzji, pozwoleń itp. związanych z zakresem projektowania 
obciążają Wykonawcę. 
 
III. Opis stanu istniejącego: 
 
Liczba mieszkańców: 
- Kujakowice Dolne – 463, 
- Kujakowice Górne – 663. 
 
Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji "Kluczbork":  http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1831/ 
 
Mapa powiatu dostępna jest na stronie: http://powiatkluczborski.giportal.pl/ 
 
Miejscowe plany zagospodarowania terenu dostępne są na stronie:  
https://www.bip.kluczbork.eu/486,planowanie-przestrzenne 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 
 
1. W zakresie opracowania kompletnej dokumentacji: 31.12.2020 r. (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę). 
2. W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

 
V. Warunki udziału w konkursie i wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w konkursie: 
 
Warunki udziału w konkursie: 
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem 
i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem: 
a) osoba na stanowisko Głównego projektanta: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

b) osoba na stanowisko Projektanta technologii: uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących 
prawem krajowym; 

c) osoba na stanowisko Projektanta konstrukcji : uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym; 

d) osoba na stanowisko Projektanta instalacji elektrycznych i automatyki: uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem 
krajowym. 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
 

2. Wiedza i doświadczenie 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia 
udokumentują wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 5000 metrów 

oraz  
b) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy co najmniej dwóch  przepompowni lub 
tłoczni ścieków. 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami wystawionymi przez Zamawiającego, 
potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Prosimy 
dołączyć dostępne referencje lub inne dokumenty od właściwych zamawiających. 
Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie:  
− kopie uprawnień budowlanych, 
− kopie zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o byciu członkiem OIIB i 

posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
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Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
wymienionych na zasadzie: spełnia, nie spełnia. 
 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ofercie należy podać ryczałtową cenę opracowania całego projektu wraz ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji i  koordynacji uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym: kosztami uzgodnień i uzyskania niezbędnych decyzji, wizji terenowych, 
przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji itp. 

3. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych. 
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 
najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – 100% 
  
VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
 

Konkurs ofert pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH” 
 

w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji  
„HYDROKOM”  Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
 

Prosimy o przygotowanie ofert według załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) 
 

Oferta musi zawierać: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
− wykaz osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
− kopię uprawnień budowlanych, 
− kopię zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
− wykaz wykonanych dokumentacji projektowych, 
− dokumenty potwierdzające, że usługi projektowe zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (referencje), 
− 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 ofert, 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
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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 ofert. 

 
IX. Informacje dodatkowe: 
 
Dodatkowych szczegółowych informacji udzielają: 
− mgr inż. Krzysztof Sikorski tel. 77 418 14 71 wew. 55, e-mail: ksikorski@hydrokom.pl  
− mgr inż. Anna Wujczak  tel. 77 418 14 71 wew. 39,  e-mail: awujczak@hydrokom.pl  
 
X. Wykaz załączników: 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór wykazu osób którymi dysponuje / będzie dysponował wykonawca 
3. Wzór oświadczenia i wykazu wykonanych dokumentacji projektowych. 
4. Mapa K1/T/01 
5. Mapa K1/T/02 

 
 
Niniejszą specyfikację zatwierdzam:                                         
Kluczbork 26.04.2019 r. 
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Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych / konkursu ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, nr tel. 77 

418 14 71, adres e-mail; sekretariat@hydrokom.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw - adres e-mail; inspektorODO@hydrokom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH 

GÓRNYCH”, prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz 

przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 


