
             
                                                                                                                               
ZP 3410/ 3/ II/ 09                                                                                           Cedry Wielki, dnia 01.06.2009 r 
 

O G Ł O S Z E N I E 
o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie czynności Nadzoru Inwestorskiego dla zadania                               

pn: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie                          

w gminie Cedry Wielkie. 
 
1.  Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie 
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niŜ kwoty określone                    
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 zm. Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058). 
3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.cedry-wielkie.pl 
4.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego dla zadania realizowanego 
przez Gminę Cedry Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 8.2. Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie w gminie Cedry 
Wielkie”.  
Zadanie obejmuje m. in. :Budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej                           
o długości L=14,34 km  oraz  5 szt. przepompowni wg następującego zakresu : 
     w miejscowości Miłocin 
- kanalizacji grawitacyjnej PVC - 2366,0m 
- kanalizacji podciśnieniowej PVC - 2119,0m 
- kanalizacji tłocznej PE - 1735,0m 
- pompowni próŜniowo-tłocznej - 1szt. 
     w miejscowości Cedry Wielkie 
- kanalizacji grawitacyjnej PVC - 1853,0m 
- kanalizacji tłocznej PE - 29,0m 
- pompowni tłocznej - 2 szt. 
     w miejscowości Trutnowy 
- kanalizacji grawitacyjnej PVC - 3041,0m 
- kanalizacji tłocznej PE - 3211,0m 
- pompowni tłocznej - 2 szt. 
Budowę 5 kpl przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, automatyką  i sterowaniem. 
Oznaczenie usługi zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień CPV: 
71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne, 
71540000–5 usługi zarządzania budową, 
71520000–9 usługi nadzoru budowlanego, 
71530000–2 doradcze usługi budowlane 
5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
6.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
7.  Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia: 

− rozpoczęcie w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, 
− zakończenie robót budowlanych do 30.09.2010 r, 
− rozliczenie finansowe inwestycji do 15.11.2010 r. 
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8.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: spełniają wymagania określone w art. 22 
ust. 1 ustawy, w szczególności; 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art.24 ust. 1 i 2 ustawy. 
Zamawiający oceni spełnienie ww warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów     
i informacji przedłoŜonych przez Wykonawców na zasadzie kwalifikacji spełnia – nie spełnia. 
9.  Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000 zł. 
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %. 
11. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Cedrach Wielkich,                                    
ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, do dnia 09.06.2009 r do godz. 11:00 ( sekretariat pok. nr 17 ). 
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
13. Zamawiający dla niniejszego zamówienia nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
15. Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2009r pod 
pozycją nr  84641-2009. 


