
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.orzesze.pl

Orzesze: Opracowanie dokumentacji projektowej dla z adania Orzeskie

Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu O SP Orzesze na

potrzeby działalno ści Klubu Integracji Społecznej i Przystani dla Młod ych

Numer ogłoszenia: 42273 - 2016; data zamieszczenia:  15.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Orzesze , ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800,

faks 032 3248826.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

Orzeskie Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze na potrzeby działalności Klubu

Integracji Społecznej i Przystani dla Młodych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy

innymi: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę

dla zadania Orzeskie Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze na potrzeby działalności

Klubu Integracji Społecznej i Przystani dla Młodych. Zadanie polega na rewitalizacji obiektu Ochotniczej Straży

Pożarnej w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 13 i na przystosowaniu części obiektu dla Orzeskiego Centrum Usług

Społecznych oraz stworzenia świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego. 2. Planowana realizacja

obejmować będzie pomieszczenia pokazane na rysunkach - nie zacienione na kolor szary. Zakres zamówienia

obejmuje przeprojektowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia

dziennego dla 30 wychowanków z niezbędnym zapleczem sanitarno socjalnym i dydaktycznym, planowana

realizacja obejmować będzie pomieszczenia: parter klatka schodowa wraz z 5 pomieszczeniami, piętro klatka

schodowa i 7 pomieszczeń, Duża sala w jej jednej trzeciej powierzchni może zostać adaptowana na potrzeby

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42...

1 z 5 2016-04-15 14:02



świetlicy środowiskowej placówki wsparcia dziennego, istniejącą drogę komunikacji należy dostosować do

potrzeb placówki wsparcia dziennego oraz przewidzieć windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,

zagospodarowanie przyległego otoczenia wokół budynku z wyłączeniem części znajdującej się od strony

targowiska. Wykonawca na etapie projektowania uzgodni z zamawiającym przewidywane w projekcie urządzenia i

materiały, w szczególności w zakresie ich funkcjonalności, trwałości oraz warunków gwarancji. 3. Parametry

materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z art. 29 oraz 31 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164. z późn. zm.). Zgodnie z zapisem art. 31 ust. 1 opracowana w

ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót

budowlanych. Dlatego też zwracamy uwagę na zapis art. 29 ustawy pzp a w szczególności na treść: ust.1.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie

oferty. ust.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

ust.3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy

(lub równoważny). Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys inwestorski nie mogą

przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. W przypadku określonym w

ust. 3, (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych

dostatecznie dokładnych określeń) projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu,

technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności nieostro

poprzez określenia np.: nie mniej, nie więcej, w przedziale (od... do...). Uwaga. Powyższe unormowania dotyczą

stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Natomiast przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie

ze stanem prawnym na dzień jego przekazania zamawiającemu. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na

projektowane zmiany ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 4. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie

części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na

wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe lub

ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby

się powołuje..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. WW warunki zostaną uznane za

spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VI specyfikacji, w przypadku

braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. WW warunki zostaną uznane za

spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VI specyfikacji, w przypadku

braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. WW warunki zostaną uznane za

spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VI specyfikacji, w przypadku

braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. WW warunki zostaną uznane za

spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VI specyfikacji, w przypadku

braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. WW warunki zostaną uznane za

spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VI specyfikacji, w przypadku

braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - Termin płatności - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie
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której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień

publicznych. 2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, w przypadku

uchwalenia zmian ustawy prawo zamówień publicznych po dniu 31 maja 2016r. 3.W ww. przypadku termin

realizacji zamówienia może zostać przedłużony o ilość dni późniejszego uchwalenia zmian o których mowa w

ustępie 2.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.orzesze.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski Orzesze, ul. Św.

Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, jak również za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.04.2016

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze. Biuro podawcze..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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