
  
   

 
 
                     Słupsk, dnia 22.12.2016 r. 

 
 

Zapytanie ofertowe: 
na wykonanie dokumentacji projektowej  

sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego  Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do 
oczyszczalni ścieków w Słupsku – sprawa nr 31/PI/2016. 

 
 

1. Zamawiaj ący: Morpol S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka. 
W imieniu Zamawiającego działa Pełnomocnik Zamawiającego. Wszelką korespondencję związaną 
z niniejszym postępowaniem należy przekazywać na adres Pełnomocnika Zamawiającego. 
 

2. Pełnomocnik Zamawiaj ącego:  „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 
Słupsk. 
 

3. Przedsi ębiorstwo wodoci ągowo-kanalizacyjne (Spółka):  „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. 
 

4. Adres do korespondencji:  „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. ul. Elizy Orzeszkowej 1,  
76-200 Słupsk. 

 
5. Tryb udzielenia zamówienia:  postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na 

zasadach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień. Zamawiający 
zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu. 

 
6. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej 

sieci kanalizacyjnej budowanej dla potrzeb odprowadzenia ścieków przemysłowych z zakładu 
przetwórstwa rybnego „Morpol” S.A. położonego w Duninowie gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w 
Słupsku. 

6.1. Dokumentację należy opracować w oparciu o założenia techniczno-technologiczne zawarte w 
Koncepcji układu tłocznego odprowadzającego ścieki z zakładu Morpol S.A. - Wariant I -
opracowanie z maja 2016 r., stanowiącej integralną część niniejszego zapytania ofertowego 
(ZO). 

6.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, 
pozwoleń i decyzji niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

6.3. Dokumentację należy opracować, zgodnie z: 
6.3.1. warunkami technicznymi, które należy uzyskać od Przedsiębiorstwa wodociągowo 

kanalizacyjnego oraz wytycznymi niniejszego zapytania ofertowego. 
6.3.2. wymaganiami dotyczącymi sposobu opracowania dokumentacji projektowej stanowiącymi zał. 

nr 4 do ZO.  
6.4. Projekt budowlany musi być opracowany przez personel inżynieryjno techniczny o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. Osoby projektujące muszą posiadać uprawnienia do projektowania 
w odpowiedniej specjalności oraz muszą być członkami właściwych izb samorządu zawodowego 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126), 
lub spełniają warunki Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt budowlany musi być opracowany w 
języku polskim.   

7. Zakres i zawartość przedmiotu zamówienia: 
7.1. Projekt Budowlany , obejmujący w szczególności następujące branże: instalacyjną w zakresie 

sieci i instalacji sanitarnych, zagospodarowania terenu; organizacji placu budowy i robót wraz z 
odwodnieniem wykopów. Projekt budowlany musi być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.0.462 wraz z póź. zm.). 
Projekt budowlany musi zawierać szczegółowe rysunki, określające rozwiązanie połączenia 
projektowanych sieci z istniejącymi urządzeniami kanalizacyjnymi Spółki.  

7.1.1. niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, koniecznych 
do uzyskania pozwolenia na budow ę, których konieczność wyłoni się w trakcie prac 



  
   

projektowych, w tym również w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz pod 
względem ochrony ppoż. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień poniesie 
Wykonawca. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce 
wprowadzą obowiązek uzyskania lub zmiany zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to 
Wykonawca winien je uzyskać. 

7.1.2. uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku, gdy jej uzyskanie będzie wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów.  

7.1.3. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy jej uzyskanie będzie wymagane 
na podstawie odrębnych przepisów, 

7.1.4. uzyskanie wypisów z obowiązujących MPZP, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, o ile będzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem decyzji. 

7.1.5. dokonanie wszelkich uzgodnień z właścicielami działek w celu uzyskania przez Zamawiającego 
prawa do dysponowania terenem na cele budowlane,  

7.1.6. dokonanie wszelkich uzgodnień z instytucjami w tym z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji, 
7.1.7. opracowanie inwentaryzacji zieleni i nasadzeń, o ile będzie to konieczne do uzyskania 

wymaganych prawem decyzji, w tym uzyskanie decyzji o wycince drzew, gdy jej uzyskanie 
będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  

7.1.8. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy sporządzić 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126). 

7.1.9. Szczegółowe określenie sposobu wykonania i prowadzenia robót. 
7.2. Projekt Wykonawczy  opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

7.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych  zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129); 

7.4. Szacowanie kosztów inwestycji  (Kosztorys Inwestorski), zgodnie z wymaganiami      
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 wraz z póź. zm.). Wykonawca opracuje i 
przekaże przedmiary robót, które będą stanowiły integralną część dokumentacji projektowej i 
powinny spełniać wymagania jak niżej: 

1) Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

2) Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób, aby jednoznacznie związać 
pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową, 

3) Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z 
projektu. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na 
grupy robót wg takiego podziału, jaki jest przyjęty w dokumentacji, 

4) Przedmiary będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 
budowlanych oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania, dlatego 
Zamawiający wymaga aby były one sporządzone w układzie tabelarycznym zgodnym z 
§10 Rozporządzenia oraz dodatkowo uzupełnione o kolumny cena jednostkowa i 
wartość, 

5) Przedmiary robót będą w przyszłości stanowiły opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane i nie mogą być opracowane w sprzeczności z art. 29, 30 i 31 z ustawą 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2013 r. poz. 709 z późn. zm.) 

8. Wykonawca, w ramach ceny oferty, zobowiązany jest pełnić nadzór autorski w zakresie 
wynikającym z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, do czasu zakończenia inwestycji i oddania jej 
do użytkowania, a w szczególności: 

a) Kontroli zgodności realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robót 
budowlanych przez Wykonawcę robót, 



  
   

b) Uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w toku 
wykonywania robót budowlanych, w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia lub w 
innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

c) Opracowania ewentualnych projektów zamiennych, w terminie do 7 dni licząc od daty 
zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie wykonywania 
robót, 

d) Udzielania stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 
wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiającego, w 
terminie do 7 dni licząc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, 

e) Udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorze Inwestycji od 
Wykonawcy robót budowlanych, 

f) Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty wynikające z obowiązków 
wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego. 

g) Nadzór autorski będzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania 
Wykonawcy dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do jej 
zakończenia i oddania obiektu do użytkowania. Przewidywany czas realizacji inwestycji 
wynosi rok od uzyskania pozwolenia na budowę. 

9. Aktualną mapę do celów projektowych dla zakresu wymaganego do opracowania dokumentacji 
projektowej uzyska Wykonawca.  

10. Zamawiający może wnosić zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je 
akceptuje w zakresie polepszenia rozwiązań lub wytycznych funkcjonalnych. 

11. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: 
a) uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia z Zamawiającym.  
b) udzielania niezwłocznie Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w 

trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, 

c) dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie 
będzie niezbędne dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje 
dokonujące oceny i kwalifikacji, a także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 
poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia. 

12. Dokumentację należy wykonać i przekazać Pełnomocnikowi Zamawiającego w następującej formie i 
ilościach: 

• Projekt budowlany 
� wersja papierowa - cztery podpisane egzemplarze 
� wersja elektroniczna - płyta CD (pliki *.pdf, oraz pliki edytowalne: *.doc,  *.dwg) 

• Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, 
� wersja papierowa - jeden podpisany egzemplarz 
� wersja elektroniczna - płyta CD (*.pdf, edytowalnej w programach do 

kosztorysowania FORTE, RODOS lub w formacie .ath) 
• Projekt wykonawczy 

� wersja papierowa - dwa podpisane egzemplarze 
� wersja elektroniczna - płyta CD (pliki *.pdf, oraz pliki edytowalne: *.doc,  *.dwg) 

• STWIOR   
� wersja papierowa - dwa podpisane egzemplarze 
� wersja elektroniczna - płyta CD (pliki *.pdf, oraz pliki edytowalne: *.doc) 

 
 

13. Termin wykonania zamówienia: 12 miesi ęcy  od daty podpisania umowy. 
 
14. Zamówienia cz ęściowe: nie dotyczy. 
 
15. Opis kryteriów oceny i wyboru ofert: najniższa cena. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia 
postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku 
unieważnienia postępowania. 

 
16. Zawarto ść oferty: Formularz Oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1. 



  
   

  
17. Miejsce oraz termin składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2017 r. godz. 10:00  w zamkniętych kopertach,  
w siedzibie „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.  w Sekretariacie - pokój nr 11, budynek A przy  
ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, z napisem: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej sieci 
kanalizacyjnej z przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do 
oczyszczalni ścieków w Słupsku” 

 
18. Osoby do kontaktów: 

1) Donata Feszak tel. 59 841 84 00. 
2) Andrzej Mielczarek tel. 609 095 070. 

 
19. Termin zwi ązania ofert ą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres  

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
20. Warunki płatno ści : Zapłata za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu  

i dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu odbioru. 
 
21. Załączniki :  

1) Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy. 
3) Załącznik nr 3 – Koncepcja układu tłocznego odprowadzającego ścieki z zakładu Morpol S.A.. 
4) Załącznik nr 4 - Wymagania dotyczące sposobu opracowania dokumentacji projektowej 

 
22. Informacja o wyniku post ępowania : Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców  

w terminie związania ofertą.                                                                                                     
         


