Swarzędz: Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano - wykonawczego budowy Szkoły
Podstawowej w Zalasewie, gmina Swarzędz
Numer ogłoszenia: 320200 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061)
65 12 000, faks (061) 65 12 211.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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 pełnobranżowego projektu
budowlano - wykonawczego budowy Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gmina Swarzędz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: (CPV: 71.22..00.00-6,
71.24.20.00-6) Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla: budowy Szkoły Podstawowej w
Zalasewie gm. Swarzędz Opracowanie winno zawierać następujące projekty: 1.projekt budowlanowykonawczy pełnobranżowy budynku szkoły, (m.in. architektura, konstrukcja, wewnętrzna instalacja
elektryczna, wodno - kanalizacyjna, gazowa, C.O., wentylacji i klimatyzacji, niskoprądowe, p-poż.,
monitoring, przyzywowa, telefoniczna, sieci strukturalnej, TV SAT) 2.projekt zagospodarowania terenu,
3.projekt budowlano-wykonawczy zieleni 4.projekty budowlano-wykonawcze dróg, placów, chodników i
parkingów, 5.projekty budowlano-wykonawcze boisk, bieżni i placów zabaw, 6.projekt przyłączy
wodociągowych, instalacje zewnętrzne wod.-kan, gaz 7.projekt wykonawczy technologii kotłowni
gazowej oraz wewnętrznej instalacji gazu 8.projekt sieci i przyłączy elektrycznych 9.projekt oświetlenia
terenu, 10.projekt stacji transformatorowej (architektura, konstrukcja, część elektryczna) 11.badania
geotechniczne gruntu, 12.kosztorysy przedmiarowe (ofertowe), inwestorskie wszystkich branż
13.specyfikacje wykonania i odbioru robót wszystkich branż, 14.charakterystyka energetyczna budynku
(certyfikat), 15.wstępny projekt podziału działki (w razie potrzeby). Zakres opracowania Projekt winien
zostać wykonany zgodnie z koncepcją opracowaną przez MARKER PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE MAGDALENA STUŁÓW z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Winklera 24. 1. Podstawy opracowania dostarczane przez Zamawiającego: mapy zasadnicze
nieaktualizowane, mapy stanu prawnego i wypisy z rejestru gruntów, terenu przewidzianego do realizacji
inwestycji - mapy zostaną dostarczone przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz koncepcja architektoniczna
Szkoły Podstawowej w Zalasewie (w skład opracowania wchodzi koncepcja zagospodarowania terenu
oraz budynku szkoły z salami gimnastycznymi, boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią, parkingami,
drogami, chodnikami i placem zabaw) opinie gestorów sieci o możliwości podłączenia planowanej
inwestycji do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci
elektroenergetycznej 2.Forma i zakres opracowania: 2.1. Dokumentacja projektowa powinna być
opracowana w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, a następnie pozwolenia na budowę i wykonania zadania. 2.2. projekty winny zawierać w
szczególności: uzgodnienia i opinie wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi
szczegółowe kosztorysy inwestorskie (po 2 szt.) - należy opracować odrębne kosztorysy dla

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej szczegółowe przedmiary robót (kosztorysy /ślepe/
po 2 szt.) - należy opracować odrębne przedmiary dla poszczególnych elementów dokumentacji
projektowej opracowanie dotyczące zieleni powinno zawierać: - wykonanie inwentaryzacji zieleni w
obszarze objętym projektem budowlanym, w tym określenie liczby drzew (wraz z obwodami i średnicami
mierzonymi na wysokości 130,0 cm) i powierzchni zajmowanej przez krzewy - z podaniem gatunku,
ogólnego stanu zdrowotnego i ewentualnych widocznych uszkodzeń; - opis zabezpieczenia drzew i
krzewów przed uszkodzeniami powodowanymi zmianą warunków gruntowo-wodnych w wyniku
realizacji inwestycji i pracą urządzeń na placu budowy; - projekt zieleni (wycinki lub nasadzenia)
uzgodniony z Zamawiającym Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oświadczenie o
kompletności dostarczonej dokumentacji, pozwolenia na budowę, 3.Biuro projektów ma obowiązek
uzgodnić z Zamawiającym technologię wykonania i materiały przewidziane do realizacji zadania
objętego projektem budowlanym. 4.Dokumentację opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego Dz.U. Z dnia 16.09.2004 r. 5.Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach - w formie
papierowej, (odrębne teczki dla poszczególnych elementów dokumentacji określonych w pozycjach
opisanych w pkt. 1). Całą dokumentację zapisaną na nośniku cyfrowym (całość w formacie pdf).
6.Dokumentacja zostanie uznana za przekazaną Zamawiającemu po jej zatwierdzeniu przez Referat
Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 7.Termin
realizacji zadania upływa w dniu - zgodnie z zapisem SIWZ, do dnia tego konieczne jest uzyskanie
pozwolenia na budowę. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich uzgodnień,
decyzji i wykonania badań niezbędnych do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentacji
projektowej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50
% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Udzielenie takiego
zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia usług tego samego rodzaju, na które znajdą się
środki w budżecie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.
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: Zakończenie: 29.03.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości 8500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset zł).
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: wykonali w
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia: wykonanie wielobranżowego projektu budynku
użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6000 m2, potwierdzoną
dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie. Wykonawca zobligowany jest
złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ - załącznik nr 1 i 4 do SIWZ.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych
przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz
wymaganych dokumentów). Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

Zamawiający uzna warunek z spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują: -dysponują co
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, -dysponują co najmniej 1
osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej, -dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych -dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobligowany jest wypełnić załącznik POTENCJAŁ KADROWY
WYKONAWCY Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ i złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ
- załącznik nr 1 i 3 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali
spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego
dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów). Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
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

•

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto zamawiający wymaga złożenia do oferty: -druku oferty, -pełnomocnictwa dla jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, -upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli ofertę podpisuje w
imieniu Wykonawcy inna osoba, -oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o
spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.

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 niżej wskazanym
zakresie: a) możliwość dokonania zmiany osób posiadających stosowne, wymagane uprawnienia
budowlane w szczególności w związku z rażącym naruszeniem przez nich warunków niniejszej umowy
oraz w związku ze zdarzeniami losowymi, b) możliwość zmiany (przedłużenia) terminu wykonania
przedmiotu zamówienia, za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku wystąpienia niżej wskazanych
okoliczności - których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności w tym w szczególności: -działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub
lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, -opóźnień w odpowiedzi na
wnioski o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego, o uzgodnienie dokumentacji lub wydanie
warunków technicznych przez właściwych gestorów sieci, -opóźnienie w wydaniu decyzji
administracyjnych z winy właściwych instytucji, -zamówień dodatkowych, -wystąpienia istotnych zmian
w przepisach ustaw i rozporządzeń na podstawie których będzie wykonywana dokumentacja,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 410..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz,
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter)..
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

