Bytom: Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji budynku
Pływalni Krytej OSiR Bytomiu ul. Parkowa 1.
Numer ogłoszenia: 50067 - 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom,
woj. śląskie, tel. 0-32 2812770, 2816034, faks 0-32 2812770.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.bytom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowych
dla potrzeb wymiany instalacji budynku Pływalni Krytej OSiR Bytomiu ul. Parkowa 1..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia
obejmuje opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla potrzeb wymiany instalacji
budynku Pływalni Krytej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - w sposób
zgodny z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm. ),
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wraz z uzyskaniem
kompletu wymaganych uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu
uzyskania pozwolenia na budowę oraz na pełnieniu czynności nadzoru autorskiego w trakcie
wykonywania robót budowlanych . Opracowane części dokumentacji projektowej winny zawierać
elementy niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego . Zakres projektowania : 1
Wykonanie projektu instalacji c.o. z uwzględnieniem demontażu istniejącej instalacji , 2 Wykonanie
projektu instalacji c.w.u z uwzględnieniem demontażu istniejącej instalacji , 3 Wykonanie projektu
instalacji zimnej wody z uwzględnieniem demontażu istniejącej instalacji , 4 Wykonanie projektu
instalacji kanalizacyjnej oraz deszczowej z uwzględnieniem demontażu istniejącej kanalizacji , 5
Wykonanie projektu instalacji wentylacyjnej z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych ,
6 Wykonanie projektu przyłączenia istniejącej instalacji c.o. oraz c.w.u. do nowego przyłącza
ciepłowniczego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.12.00-6, 71.32.22.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane .
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy
spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz.U.
z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) 2. Warunki szczegółowe stawiane przystępującym do
przetargu . Wykonawca winien wykazać , że : 1. osoba(y) , które będą wykonawcami zamówienia
posiada-ją uprawnienia do projektowania w odpowiednich branżach oraz aktualny wpis na listę
Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów . 3. Zamawiający oceni spełnienie ww
warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty
wg formuły spełnia-niespełnia ..
•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie potwierdzające,
że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1,2 i 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, 2. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22
ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. aktualny - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert - odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę , 4. aktualne - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenie właściwego
naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego
osobę , 5. aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę . 6. dokumenty
stwierdzające , że osoba-y , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają
wymagane uprawnienia , - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę, oraz - jeżeli dotyczy ( tj. jeżeli Wykonawca przy
realizacji zamówienia będzie wykorzystywał osoby zdolne do wykonania zamówienia i/lub
potencjał techniczny innych podmiotów ) : 7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ..
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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.osir.bytom.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i
Rekreacji 41 - 902 Bytom ul. Parkowa 1 Dział Techniczny.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji 41 - 902 Bytom ul. Parkowa 1 Dział
Techniczny.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Przewodniczący Komisji Przetargowej
……………………………….
Andrzej Filuba

