Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.kowalewopomorskie.pl
Kowalewo Pomorskie: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku
urzędu miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z kosztami nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 60814 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6841024, faks 056 6841071.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowalewopomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę budynku urzędu miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z
kosztami nadzoru autorskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wielobranżowy projekt
budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową i Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót na budowę budynku urzędu miejskiego w Kowalewie
Pomorskim na działkach nr: 17/6, 142, 143/1, 143/2 i 144 przy ul. Strażackiej w Kowalewie
Pomorskim. Dokumentacje projektową należy opracować 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. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn.
zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie. 2.1. Ogólne dane:
Ilość poziomów: 4. Garaż w parterze od strony tylnej elewacji Wysokości brutto kondygnacji:
360 cm Dach płaski Wysokość budynku - średnio wysoki Obiekt przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych. Zaprojektowano dźwig osobowy. Przewidziano ogrzewanie z własnej
kotłowni gazowej usytuowanej w piwnicy. Obsługa w media z istniejących sieci miejskich.
2.2. Opis PZT. Usytuowanie na działce względem stron świata i obsługa komunikacyjna.
Główne wejście do budynku od strony ulicy Strażackiej. Teren działki utwardzony w części

pod parkingi i drogi wewnętrzne w celu możliwości dojazdu samochodów osobowych i
uprzywilejowanych. 2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury: Powierzchnia zabudowy
budynku 563,5 m2, Powierzchnia netto projektowanych pomieszczeń 1961,7 m², Kubatura
netto budynku 5652,0 m3. 2.4. Wytyczne budowlano - eksploatacyjne Dokumentacje
projektową należy opracować zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym
oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 122/2012/2013 z dnia
07.01.2013 r. 2.5. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie mapy do celów
projektowych w skali 1:500. Wykonanie projektu i badań geologiczno-inżynierskich i
hydrologicznych - 3 egz. Opracowanie projektu budowlanego w ilości 6 egzemplarzy oraz
wersja elektroniczna - 2 egzemplarze na płycie CD (plik pdf). Opracowanie projektów
wykonawczych branżowych w ilości 4 egzemplarze każda oraz wersja elektroniczna (plik
pdf) w ilości 2 egzemplarze dla każdej branży. Wykonanie kosztorysów inwestorskich
(wszystkie branże) opracowanych wg aktualnie obowiązujących przepisów wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji - 1 komplet oraz wersja elektroniczna na płycie
CD w programie WORD lub EXCEL - 1 komplet dla każdej branży. Kosztorysy winny być
wykonane w okresie ostatnich 30 dni przed terminem przekazania dokumentacji projektowokosztorysowej Zamawiającemu, z uwzględnieniem aktualnych cen jednostkowych robót
określonych na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynników cenotwórczych
określonych w aktualnej w okresie sporządzania informacji Sekocenbud. Opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) po 2 komplety wraz
z wersją elektroniczną na płycie CD. Opracowanie przedmiaru robót (wszystkie branże) 1
komplet wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w programie WORD lub EXCEL - 2 szt.
Opracowanie w programie WORD uproszczonego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego
wszystkich branż, niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji, zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym - 1 egzemplarz wraz z wersją elektroniczną na płycie
CD. Projekt budowlano - wykonawczy aranżacji wnętrz w postaci kart pomieszczeń
zawierających rodzaje wykończeń, kolorystykę, jak również wykaz sprzętu i urządzeń - 2 egz.
wraz z wersją elektroniczną na płycie CD. Projekt poza częścią opisową musi zawierać
zestawienie wyposażenia z określeniem ilości, cech szczególnych i parametrów tj. wymiarów
elementów oraz parametrów umożliwiających jednoznaczne dokonanie zamówienia
wyposażenia - rodzaje materiałów, oklein, kolory, dane techniczne, jednak bez podania nazw
własnych i producentów, a także rysunki techniczne nietypowych elementów wyposażenia.
Wizualizacje obiektu w co najmniej czterech ujęciach z uwzględnieniem terenu zewnętrznego
i istniejącego otoczenia. Ewentualne projekty przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu
do istniejących sieci i układu drogowego. Charakterystykę energetyczną obiektu - 3 egz.
Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu ppoż.
( uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. ppoż.) obejmujący także teren zewnętrzny, a
uwzględniający w szczególności: określenie kierunków ewakuacji, rozmieszczenie
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
Instrukcję bhp oraz regulamin korzystania z obiektu. 2.6. W przedmiot zamówienia wchodzi
także: Geologiczny odbiór dna wykopu. Udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego lub
wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania wymaganych przepisami pozwoleń
administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie.
Udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych w postaci udzielania za
pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu
będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez
projektantów wszystkich branż do czasu zakończenia realizacji inwestycji. 2.7. Pozostałe
obowiązki Wykonawcy: Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania
wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt. Opracowana
dokumentacja winna być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia
sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikającym z przepisów. Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Projektanta,
podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i
oświadczenie o kompletności. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby
budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.
We wstępnej fazie projektowania przedstawi Zamawiającemu Projekt zagospodarowania
terenu oraz branżę architektoniczną z opisem zastosowanych materiałów i urządzeń w celu
akceptacji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 7000,00 PLN słownie: siedem tysięcy złotych
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że zrealizował min. jedną usługę w zakresie wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

•

krótszy, w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem kubatura min. 5652,0
m3 i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z załączeniem
dokumentów referencji potwierdzających, że usługi zostały wykonane
należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami minimum po dwóch z każdej
specjalności projektant i sprawdzający, które będą realizować zamówienie,
posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności: architektonicznej
bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń, drogowej bez ograniczeń (w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek może być
spełniony łącznie)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•

•

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz ofertowy wg zał. Nr 6, b) dowód wniesienia wadium, c) w
przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d)
pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do
reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów
rejestrowych, e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli
wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, oraz osobach zdolnych do wykonania
zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, f) jeżeli
wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w pkt. V polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI. 2.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1. Zajdzie konieczność wprowadzenia
niezbędnych zmian w opracowywanej dokumentacji projektowej. 2. Zajdzie konieczność
wykonania opracowań dodatkowych. Zapłata za opracowania dodatkowe nastąpi na
podstawie odrębnego zlecenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.kowalewopomorskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 25.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim ul. Plac
Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

