Twardogóra 09.07.2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra ogłasza przetarg nieograniczony
na prace projektowe:

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest nieodpłatna i można ją odebrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w
Twardogórze ul. Ratuszowa 14, pok nr 23 w godz. 9.00-15.00, drogą pocztową lub drogą elektroniczną ze strony internetowej
Gminy Twardogóra. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: sporządzenie map do celów projektowych w niezbędnym
zakresie, przygotowanie koncepcji projektowej oraz założeń techniczno-ekonomicznych modernizacji oczyszczalni ścieków,
wariantowo pod względem parametrów oczyszczanych ścieków, wskaźników finansowych inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych etap przed projektowy, przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu, opracowanie projektu budowlanego przebudowy
(modernizacji) oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu wykonawczego przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków,
branżowo tj.: technologia, konstrukcja, mechaniczna, elektryczna, w tym awaryjne zasilanie MOŚ, automatyka i sterowanie, w tym
monitoring procesów technologicznych, drogowa, architektoniczno-budowlana, opracowanie operatu wodno-prawnego na zrzut
ścieków sanitarnych i deszczowych z MOŚ Twardogóra do potoku Skorynia, opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji
zmodernizowanej MOŚ Twardogóra, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnych i
szczegółowych, sporządzenie przedmiaru robót (branżowo), opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzenie procedury
oceny oddziaływania na środowisko wg wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, sporządzenie wniosków i uzyskanie
niezbędnych dokumentów w tym decyzji, uzgodnień i opinii związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.twardogora.pl.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Rozpoczęcie prac z dniem
podpisania umowy. Zakończenie prac do 17 listopada 2008r. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie
art. 24 ust 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 19/2004 poz. 177 z późn. zm.)
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 – Biuro Obsługi Petenta. Termin składania ofert upływa dnia 30
lipca 2008 roku o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 lipca 2008 roku o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 19.
Termin związania wykonawcy ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Osobą uprawnioną do kontaktów z
oferentami jest mgr inż. Aleksander Król - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, fax 071-315-81-42, email:
it@twardogora.pl
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa, za jaką oferent zobowiązuje się zrealizować całe zadanie – 100 %.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra

