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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 

2356521, faks 032 2356938. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pilchowice.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:  Projekt budowlano-wykonawczy 

modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia są usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego 

dla modernizacji budynku i terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Leopolda Miki 37 w 

Żernicy. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie 

decyzje administracyjne - niezbędne do projektowania i rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższym opracowaniach: program funkcjonalno-użytkowy 

(ZAŁĄCZNIK NR 6).. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli 

na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż: a) w 

okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 

jedną usługę łącznie jako jedno zamówienie, lub po jednej usłudze oddzielnie jako 

oddzielne zamówienia, polegającej na wykonaniu prac projektowych obejmujących: - 

remont, lub przebudowę, lub modernizację budynku, albo nowy budynek - 

termomodernizację budynku, - zagospodarowanie terenu (np.: place, drogi, chodniki, 

ogrodzenie, uzbrojenie terenu), o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 90 000 złotych 

Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia-ZAŁĄCZNIK 

NR 2, wykazu usług-ZAŁĄCZNIK NR 4 (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 

usługa została wykonane należycie) 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełniania tego warunku odbędzie 

się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa 

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia Ocena spełniania tego warunku odbędzie 

się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2 

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 spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone  

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  

� 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  

 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami. - zmiany 

terminu wykonania prac - termin wykonania może ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych 

przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego - rezygnacji z wykonania części prac i 

wykonania prac zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania prac i wartości 

wynagrodzenia - zmiany zakresu prac wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie prac 

zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania prac i wartości wynagrodzenia - 

wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania prac - wprowadzenie 

lub zamiana podwykonawcy - w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego - 

dotyczy zakresu prac, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie 

Wykonawca nie przestawił zakresu prac, które powierzy podwykonawcom. - obniżenie wartości 

wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze 

względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do 

wykonania - w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy 



w tym zakresie - wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z 

dokumentów rejestrowych 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.pilchowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok nr 11. 

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

22.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok 

nr 4. 

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 Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 


