
WARUNKI FORMALNO – PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),  
na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 
II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert 
przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 
III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzące wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie  
z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego. 
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych,  
w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 
V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania w na każdym etapie postępowania 
bez podania przyczyny. 
 
1. Przedmiot zamówienia:  
Wykonanie aktualizacji dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej  
w 3 etapach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie całego procesu realizacji inwestycji   
(na każde wezwanie Zamawiającego) 
Etap 1. aktualizacja projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała. 
Etap 2. aktualizacja projektu wykonawczego dla Chrząstawy Małej.  
Etap 3. aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Chrząstawa Wielka 
 
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 
 
Założenia do wykonania aktualizacji projektów: 
 zakres terytorialny projektów pozostaje bez zmian w stosunku do projektów wykonanych w 
2008 r., Projekty : (http://www.czernica.pl/pl/687/0/kanalizacja.html) 
 pozostaje w mocy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 pozostaje w mocy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, 
 pozostają ważne warunki techniczne podłączenia obu miejscowości do gminnej kanalizacji 
sanitarnej, 
 pozostają w mocy pozwolenia na budowę całej inwestycji w obu miejscowościach;  
w przypadku istotnych zmian elementów kanalizacyjnych w trakcie aktualizacji, wykonane zostaną 
dla nich projekty zamienne, na podstawie których Projektant uzyska zmienioną decyzję o pozwoleniu 
na budowę, 
 uznaje się za aktualne wszystkie uzgodnienia, zarówno z instytucjami jak i z osobami 
prywatnymi; powtórnego uzgodnienia wymagały będą elementy kanalizacyjne, które zostaną w 
trakcie aktualizacji istotnie zmienione lub dodane. 
 wykonana aktualizacja projektów sporządzona zostanie w wersji papierowej i elektronicznej 
(w formie plików pdf oraz dwg) 
 
Zakres prac dla projektów budowlanych: 
 
 naniesienie na aktualne mapy do celów projektowych całego zakresu kanalizacji sanitarnej 
wg projektów z roku 2008; mapy muszą być wykonane na aktualnym układzie współrzędnych, 
przyjmowanym bez zastrzeżeń na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym we 
Wrocławiu (dawny ZUDP); kanalizacja musi być nanoszona na aktualne mapy tak, aby nie powstały 



kolizje z aktualnie istniejącym uzbrojeniem nadziemnym  
i podziemnym terenu, 
 zakup wypisów z rejestru gruntów dla działek nie uwzględnionych w projektach w 2008 r., 
 uzgodnienie z instytucjami (m.in. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu odnośnie dróg  
i rowów oraz Gmina Czernica odnośnie dróg i działek) i z osobami prywatnymi tych elementów 
kanalizacji, które zostały istotnie zmienione bądź w ogóle nie były uwzględnione w projektach w 2008 
r.; całe projekty będą skierowane na narady koordynacyjne w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu 
(dawny ZUDP), 
 uzgodnienie zaktualizowanych projektów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica, 
 uzgodnienie zaktualizowanych projektów w Urzędzie Gminy Czernica. 
 aktualizacja kosztorysów i przedmiarów na podstawie uzgodnień z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej Czernica i Urzędem Gminy Czernica. 
 
Zakres prac dla projektów wykonawczych: 
 
 profile podłużne tych kanałów, których jakiekolwiek parametry uległy zmianie  
w odniesieniu do projektów z 2008 roku, 
 rysunki wykonawcze obiektów kanalizacyjnych, których jakiekolwiek parametry uległy 
zmianie w odniesieniu do projektów z 2008 roku. 
 
Dodatkowe wymogi – sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie całego procesu realizacji inwestycji 
 (na każde wezwanie Zamawiającego) 
 
I Uwagi do zakresu projektu. 
1. zaprojektować przyłącza dla budynków i działek nieujętych w projekcie pierwotnym, 
będących w obszarze opracowania. 
2. doprojektować sieć kanalizacyjną z przyłączami do działek powstałych w wyniku podziału, 
będących w zakresie opracowania. Zakres opracowania ustalony zostanie na etapie przygotowania 
umowy. 
3. zapewnić możliwość odprowadzania ścieków z działek, które powstały w wyniku podziału, po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej, poza 
obszarem opracowania (przegłębienie kanału, dostosowanie/przeliczenie parametrów pompowni). 
II Uwagi do aktualizacji projektu. 
1. sieć kanalizacji sanitarnej w miarę możliwości powinna być zlokalizowana w liniach 
rozgraniczających dróg z zapewnieniem możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac 
eksploatacyjnych sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych. Maksymalna odległość 
między studzienkami rewizyjnymi 50m. Zamawiający proponuje prowadzenie sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała wzdłuż ul. Wrocławskiej. 
2. uwzględnić planowaną przebudowę drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej 
i Chrząstawie Wielkiej w oparciu o projekt opracowany przez Biuro Projektowania  
i Usług Technicznych PROKOM oraz uwzględnić inne projekty powstałe na planowanej trasie (drogi 
powiatowej nr 1930D ) rurociągów do czasu zlecenia. 
3. na terenie Chrząstawy Małej i Wielkiej prywatni inwestorzy uzyskali pozwolenie na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej. Wydane decyzje pozostają nadal w mocy. Zaktualizowany projekt 
powinien uwzględniać możliwość budowy tych sieci:  
 decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 991/2010 z dnia 21.04.2010r.,  
 decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 243/2010 z dnia 27.01.2010r., 
 decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1323/2010 z dnia 26.05.2010r. 
4. uwzględnić lokalizację sieci wodociągowych prywatnych inwestorów w budowie (brak 
aktualnego ZUDP): 
 decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 368/2010 z dnia 09.02.2010r., 
 decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 3539/2011 z dnia 09.11.2011r., 
 decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 893/2013 z dnia 10.04.2013r., 



 decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1764/2012 z dnia 14.06.2012r. 
5. ponownie uzgodnić z właścicielami prywatnych działek trasę sieci oraz lokalizację tłoczni. 
6. W przypadku konieczności zmian lokalizacji przyłączy ponownie uzgodnić z właścicielami 
prywatnych działek  ich lokalizację - konsultacje społeczne (przydomowe oczyszczalnie ścieków). 
7. sporządzić w wersji edytowalnej listę numerów działek mających możliwość włączenia do 
sieci z podziałem na: 
- działki z siecią doprowadzoną do granicy działki  
- działki ze studzienką (DN400) na ich terenie 
8. sporządzić zestawienie długości rurociągów z podziałem na średnice fi 200 mm i fi 160 mm 
9. sporządzić zestawienie długości rurociągów fi 160 mm z podziałem na: 
- odcinki należące do sieci (od kolektora fi 200 mm do studzienki na posesji  
a w przypadku jej braku do granicy działki) 
- odcinki od budynku do studzienki na posesji a w przypadku jej braku do granicy działki 
III Wytyczne techniczne do aktualizacji projektu. 
1. zaprojektować tłocznie ścieków jednodolotowe, 
2. ostatnie studnie przed tłoczniami zaprojektować jako studnie osadnikowe  
z osadnikiem min. 0,5m betonowe DN1000, 
3. za tłocznią na rurociągu tłocznym zamontować zasuwę odcinającą DN100  
(w obrębie ogrodzenia), zasuwa do ścieków w wykonaniu NBR, 
4. tłocznia powinna posiadać niezależne zasilanie energetyczne, 
5. skrzynię sterowniczą tłoczni zaprojektować jako kompatybilną z monitoringiem 
funkcjonującym w ZGK Czernica, 
6. tłocznie projektować jako nieprzejazdowe, górna płyta tłoczni wyniesiona min 0,3m ponad 
teren,  
7. lokalizacje tłoczni uzgodnić z ZGK Czernica, 
8. tłocznie projektować na wydzielonym, ogrodzonym i utwardzonym terenie  
z  utwardzonym dojazdem  (Zamawiający proponuje utwardzenie z kostki betonowej),  
9. wpięcie przewodu tłocznego do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać poprzez 
zabudowę studni rozprężnej min DN1000.  
10. dokumentacja projektowa winna uwzględnić analizę uciążliwości sieci kanalizacyjnej dla 
otoczenia i propozycje ewentualnych rozwiązań.( m.in. filtracja antyodorowa na studniach 
osadnikowych/zbiornikach pompowni) 
11. wszystkie studnie w drogach projektować jako studnie prefabrykowane, szczelne, betonowe 
DN1000 z kinetą zbiorczą. 
12. na przykanalikach sanitarnych projektować studnie tworzywowe DN400 min. 1,5 m za granicą 
posesji (umieścić obmiar na mapie). 
13. przewody kanalizacji tłocznej o średnicy min PEHD 110.   
14. kanał grawitacyjny w Chrząstawie Małej wzdłuż ul. Wrocławskiej od studni nr 101 do studni 
nr 121 zaprojektować jako DN315. 
15. w węzłach połączeniowych rurociągów tłocznych projektować komory zasuw. 
16. włączyć kanał grawitacyjny od studni nr 722 do studni nr 727 w miejscowości Chrząstawa 
Wielka do pompowni P8. Kanał powinien prowadzić przez działkę gminą nr 124/26. 
17. Obowiązkiem projektanta jest uwzględnienie nowych zlewni ścieków bytowych, znajdujących 
się poza obszarem opracowania t.j dokonać bilansu odpływu ścieków przez projektowane układy 
kanalizacyjne z uwzględnieniem ścieków z nowych zlewni poza obszarem opracowania. W razie 
potrzeby dokonanie ponownego przeprojektowania dotychczasowych rozwiązań, aby umożliwiły 
odprowadzenie ścieków z nowych zlewni. 
 
2. Obowiązki Wykonawcy: 
Utrzymywanie na bieżąco kontaktów z pracownikiem merytorycznym urzędu Gminy (kontakty 
osobiste oraz telefoniczne i mailowe) 

 
3. Obowiązki Zamawiającego: 



Aktualne mapy w formie papierowej i elektronicznej do celów projektowych posiada i dostarczy 
Zamawiający w momencie zawarcia umowy. (mapy w wersji elektronicznej do wglądu u 
Zamawiającego) 
 
4. Termin realizacji zamówienia: 
Etap 1 i 2 – w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Etap 3 – w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.  
 
5. Doświadczenie wykonawcy: 
5.1 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci sanitarnych bez ograniczeń; 
5.2 Udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzenia co najmniej jednego projektu sieci 

kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rozmiarze min. 15 km z co najmniej 1 km 
przyłączy oraz z min. 1 przepompownią w okresie ostatnich 5 lat. 

5.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwości posłużenia się doświadczeniem podmiotu trzeciego w celu 
wykazania się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu ofertowym.  

 
6. Osoby do kontaktu: 
Jacek Sisler , tel. Tel.71/381 39 48 e-mail:  j.sisler@czernica.pl 
 
7. Termin na złożenie ofert: 
Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl  
lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 5, pok. 1 w 
terminie do 2 marca br. do godz. 9:00. 
 
8. Zakończenie postępowania: 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę którego oferta uznana została za najkorzystniejszą  
o terminie zawarcia umowy. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona 
niezwłocznie na stronie internetowej zamawiającego. 


