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Zaproszenie do złożenia oferty 

      

     

 

1.Zamawiający: 

Gmina Rytwiany, ul.Staszowska 15, 28-236 Rytwiany zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci 

wodociągowej w Gminie Rytwiany: 

Zadanie nr 1.Zbiornik rezerwowy o poj. 400 m3 na ujęciu wody w Rytwianach 

Zadanie nr 2.Odcinek sieci wodociągowej łączący ujęcie wody w Rudzie z ujęciem wody  

w Rytwianach” 

2.Określenie przedmiotu zamówienia 

Zbiornik rezerwowy wody: 

Lokalizacja obiektu: działka nr 1355/2 w Rytwianach. Działka jest własnością Gminy Rytwiany 

Projektowany zbiornik powinien posiadać konstrukcję żelbetową.  

Pojemność zbiornika   -400m3 

Opracowanie powinno ujmować inwentaryzację stanu obecnego na ujęciu wody w stopniu 

niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania.  

Odcinek sieci wodociągowej: 

Włączenie w okolicach działki o numerze geodezyjnym  1572 w Rytwianach do istniejącej nitki 

wodociągowej o średnicy 160 mm z doprowadzeniem do ujęcia wody w Rytwianach i 

połączeniem z istniejącym i projektowanym zbiornikiem rezerwowym. 

Obszar inwestycji znajduje się częściowo na terenie zagrożenia powodziowego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1)Wykonanie: 

a)projektu budowlanego i wykonawczego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz 

instalacyjnej         -5 egz 

 b)kosztorysu inwestorskiego       -1 egz 

            c)przedmiaru robót        -1 egz 

            d)specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót -1 egz 

            e)opracowań z ppkt a-d w wersji elektronicznej    -1 kpl 

2)Przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie i uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego ostatecznej:  

a)decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 



 b)decyzji pozwolenia na budowę 

 c)decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli są wymagane) 

3)Uczestniczenie w postępowaniu administracyjnym mającym na celu uzyskanie decyzji z pkt 2 

4)Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów nieruchomości na trasie projektowanej sieci. 

5)Uzyskanie zgód właścicieli gruntów na wejście w teren, umieszczenie wodociągu na ich terenie w 

zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 

6)Wykonanie niezbędnych badań geologicznych.  

7)Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dla przedmiotowego obszaru 

8)Uzyskanie i wykonanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentów i opracowań niezbędnych 

do uzyskania pozwolenie na budowę. 

Zamawiający zastrzega sobie wgląd w każdy etap prac projektowych oraz zatwierdzenie 

przedłożonych rozwiązań koncepcyjnych. 

Umowa na wykonanie prac projektowych będzie jednocześnie zobowiązaniem do prowadzenia 

nadzoru autorskiego.  

Dokumentacja projektowa powinna: 

-być wykonana w stanie kompletnym z punktem widzenia celu jakiemu ma służyć, 

-posiadać wymagane uzgodnienia i opinie oraz dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na budowę, 

-określać technologie, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej 

konkurencji, 

-tak określać przedmiot zamówienia aby nie był on opisany przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne” . Taki zapis musi Projektant 

każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

-opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 

przestrzeganiu Polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 

Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji zostanie wypłacone przez Zamawiającego w dwóch 

transzach: 

-pierwsza transza w kwocie 60% wynagrodzenia wypłacona zostanie po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i przedłożeniu przez Wykonawcę potwierdzenia 

złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym  

w Staszowie, 

-druga transza w wysokości  40% wynagrodzenia zostanie wypłacona po uzyskaniu ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę. 

3.Pożądany termin realizacji zamówienia -do 30.06.2019 roku 

4.Podstawa przygotowania oferty 



Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje oraz oględziny ujęcia wody w Rytwianach  

i terenu objętego opracowaniem dokumentacji. 

Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniony jest kierownik referatu 

Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska Dariusz Ciepiela- Urząd Gminy Rytwiany, ul.Staszowska 15, 

pokój nr 34, tel. 158647939. 

5.Termin i miejsce złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w terminie do 17.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, 

ul.Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pokój nr 13 lub elektronicznie na adres: 

rytwiany@rytwiany.com.pl 

 

Załącznik:  

1.formularz oferty 

        Wójt Gminy Rytwiany 

 

        mgr Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



....................................... 
( nazwa wykonawcy ) 

....................................... 
( siedziba wykonawcy ) 

....................................... 

      Gmina Rytwiany 

      ul.Staszowska 15 
      28-236 Rytwiany 

 

O F E R T A CENOWA 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie 

Rytwiany: 

Zadanie nr 1.Zbiornik rezerwowy o poj. 400 m3 na ujęciu wody w Rytwianach 

Zadanie nr 2.Odcinek sieci wodociągowej łączący ujęcie wody w Rudzie z ujęciem wody w 

Rytwianach” 

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę: 

brutto………………………..zł (słownie złotych:………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………) 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  

3.Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

 a.kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby  

              samorządu zawodowego projektantów 

 b.wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ wyciąg z KRS
*
 

 c……………………………….. 

Podpisano 

............................................................ 

( upoważniony przedstawiciel ) 

............................................................ 

( adres ) 

dnia, ............................................... 

 

 
*
niewłaściwe skreślić

 

 


