
Ustronie Morskie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego 

na Modernizacji świetlicy wiejskiej w Kukini, działka nr 270 obręb Kukinia 

Numer ogłoszenia: 501678 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ustronie Morskie , ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 94 35 155 35, faks 94 35 155 97. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustronie-morskie.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 dla 

zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Modernizacji świetlicy wiejskiej w Kukini, działka nr 270 obręb 

Kukinia. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 

Modernizacji świetlicy wiejskiej w Kukini, działka nr 270 obręb Kukinia. I. Szczegółowy Zakres opracowania: 

1. wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych 2. wykonanie inwentaryzacji 

wraz z ekspertyzą konstrukcyjną budynku 3. uzyskanie warunków technicznych dla każdej z branż jeżeli jest 

wymagane 4. wykonanie audytu energetycznego 5. wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego, w tym: 

a. projekt budowlany - architektoniczno-konstrukcyjny, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami b. projekty branżowe 

(instalacji elektrycznej i odgromowej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania) 6. 

złożenie wniosku wraz z projektem budowlanym wielobranżowym oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę jeżeli jest wymagane. 7. wykonanie przedmiarów robót do w/w opracowań projektowych. 8. wykonanie 

kosztorysów inwestorskich do w/w opracowań projektowych. 9. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych do projektów 10. przeniesienie na rzecz zamawiającego praw autorskich do 

wykonywanych opracowań II. Ilość egzemplarzy dokumentacji: 1. Projekty budowlane wielobranżowe - 5 egz. 

2. Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. 3. Przedmiary robót - 3 egz. 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych - 3 egz. 5. Sporządzenie (jako integralną część projektu) informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całego opracowania Do w/w opracowań dokumentacji należy załączyć 

wersję elektroniczną. III. Na etapie opracowania projektu należy przyjąć następujący zakres robót do wykonania 

przy remoncie świetlicy: Roboty budowlane -wykonanie nowej termoizolacji dachu -wykonanie ocieplenia 

budynku wraz z elewacją -wykończenia wnętrz (struktury na ścianach i suficie wraz z malowaniem oraz 

podłogi) -wykonanie izolacji zewnętrznej wokół budynku. Roboty budowlane - branżowe: -wykonania nowej 

instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w budynku, -wydzielenie pomieszczenia w budynku na kuchnię, 

łazienkę oraz kotłownię -wykonanie: wentylacji obiektu, instalacji elektrycznej, odgromowej, instalacji 

sanitarnej, wod-kan, c.o. -wyposażenie techniczne świetlicy wiejskiej. Pełny zakres prac zostanie ustalony po 

wykonaniu inwentaryzacji oraz ekspertyzy konstrukcyjnej budynku. Z uwagi na fakt wpisania budynku świetlicy 

do Gminnego rejestru zabytków wszelkie uzgodnienia co do zakresu remontu należy uzgodnić z Konserwatorem 

zabytków. Projektant ma obowiązek opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie 

będzie to możliwe Projektant zobowiązany jest do wskazania również materiałów i urządzeń równoważnych, 

oraz uzgodnienia z Zamawiającym spraw doboru materiału przy wykończeniach wewnątrz budynku świetlicy 

wiejskiej. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 



II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie pobiera się 

III.2) ZALICZKI 

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 W zakresie warunku posiadania uprawnień zamawiający informuje, że wykonawca składa 

oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonego załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę o 

podobnym charakterze i złożoności co przedmiot objęty niniejszym zamówieniem. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonego załącznika nr 

4 do SIWZ oraz dołączonych dokumentów potwierdzających wykonanie lub wykonywanie co 

najmniej jednej usługi. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zamawiający 

informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonego 

załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w wykonaniu zamówienia będzie uczestniczył 

zespół projektantów dla wszystkich branż dla prawidłowego zaprojektowania obiektu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonego załącznika nr 

6 do SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W zakresie warunku dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający informuje, 

że Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonego 

załącznika nr 2 do SIWZ. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wypełniony Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Podpisane oświadczenie 

z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli nie został podpisana przez osoby upoważnione do tych 

czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających 

się o zamówienie wspólne (np. Konsorcjum, Sp. Cywilna) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać 

zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w 



dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający 

przewiduje dokonanie zmian umowy, jeżeli wystąpiły okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, niezawinione przez Strony. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez 

którąkolwiek ze Stron, ani przez nie niezawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być 

wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub 

niemożność osiągnięcia celu, jakiemu ma służyć Przedmiot Umowy. Jeżeli na powyższe okoliczności powołuje 

się Wykonawca, zobowiązany jest należycie je udokumentować; UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić ewentualną zmianę stawki podatku VAT od towaru i usług. Zmiana stawki podatku VAT nie będzie 

stanowić podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

www.ustronie-morskie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ustronie 

Morskie ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie pok. nr 18. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie biuro podawcze. 

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 

 


