
Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 709 ze 
zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. 
Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert. 
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 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. 

 
1.2 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. 
 

1.3 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. 
 



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 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. 5 km z co najmniej 1 km 
przyłączy oraz z min. 1 przepompownią w okresie ostatnich 5 lat. 

 
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 4 lutego 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


