
Pabianice: Opracowanie kompleksowej dokumentacji pr ojektowej na budow ę 

kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew i Jadwinin  z odgał ęzieniami do granicy 

posesji i w ulice. Numer ogłoszenia: 23462 - 2009; d ata 

zamieszczenia: 10.02.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice , ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, faks 042 2139660. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.pabianice.gmina.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu  przez zamawiaj ącego: Opracowanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew i Jadwinin z odgałęzieniami do granicy posesji i w ulice.. 

11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę 

kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew i Jadwinin - od granicy Miasta Pabianic do nr. 26 we wsi Jadwinin z odgałęzieniami do granicy 

działek i odgałęzieniami w ulice tj: -projekt budowlany wraz z branŜami towarzyszącymi , - projekty wykonawcze , -kosztorys inwestorski, 

-przedmiar robót , oraz -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -projekt odtworzenia nawierzchni drogi. Do przedmiotu 

zamówienia naleŜy równieŜ wykonanie map do celów projektowych oraz uwzględnienie w projekcie pomiar ścieków.. 

11.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7. 

11.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej: nie. 

11.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

11.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 6. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: wysokości 5 000 złoty  

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków: O 

zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) znajdują się 



w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst Dz.U Nr.223 poz. 1655 z 29 listopada 2007 r.). 

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w post ępowaniu: Dokumenty bezwzględnie wymagane wraz z ofertą w formie oryginału - brak 

któregokolwiek z poniŜszych dokumentów , lub złoŜenie w formie niewłaściwej spowoduje wykluczenie wykonawcy z 

postępowania a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zał.nr.1 b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat prac 

projektowych , w tym co najmniej jedna robota podobna jak w przedmiocie zamówienia potwierdzona przez Zamawiającego - 

wykonanie projektu o długości powyŜej 1000m zgodnie z załącznikiem nr. 4 c) referencje od inwestorów d) inne dokumenty 

wymagane bezwzględnie oświadczenie według art. 22 ust.1 i 24ust.1 ust. prawo zamówień publicznych /załącznik nr.2/ e) 

zaakceptowany projekt umowy/ zał. nr.5/. 

 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : 

www.bip.pabianice.gmina.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem: Pabianice 95-200, ul. Torowa 21.  

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert: 24.02.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd 

Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, Sekretariat. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


