Szczebrzeszyn: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji internatu na
Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie
Numer ogłoszenia: 264170 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w
Szczebrzeszynie , ul. Zamojska 56, 22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie, tel. 84 682 12 81, faks 84
682 12 81.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej
przebudowy i adaptacji internatu na Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji internatu na Szkołę Muzyczną I
stopnia w Szczebrzeszynie w tym: 1. opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w układzie
wariantowym wraz z uzasadnieniem rzeczowo - finansowym. 2. uzyskanie map do celów
projektowych, 3. uzyskanie wszelkich warunków technicznych i informacji niezbędnych do
projektowania, 4. przygotowanie materiałów i sporządzenie wniosków do wszelkich decyzji
administracyjnych wymaganych na etapie projektowania - 2 kpl., 5. wykonanie niezbędnych
projektów budowlano-wykonawczych oddzielnych dla każdej z branż w zakresie: zagospodarowanie
terenu wraz z chodnikami i parkingiem, architektura z domiarami na obiekcie, konstrukcja z opinią
techniczną, instalacje sanitarne (ogrzewanie, woda, kanalizacja, gaz, wentylacja, klimatyzacja),
instalacje elektryczne i elektrotechniczne (odgromowa, sygnalizacja p.poż., komputerowa, monitoring,
zabezpieczenia antywłamaniowe) w wersji drukowanej po 6 egz. oraz w wersji elektronicznej na
nośniku CD lub DVD - 2 kpl. Wersja elektroniczna dokumentacji będzie tożsama z wersją papierową.
Część opisowa projektu będzie zapisana na nośniku dwukrotnie: jako plik w formacie pdf oraz jako
plik tekstowy otwierany przez Microsoft Office Word, 6. dokonanie wszelkich uzgodnień projektów.
7. opracowanie kosztorysów inwestorskich - dla każdej z branż oddzielnie - w wersji drukowanej po 3
egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD - 2 kpl., 8. opracowanie przedmiarów robót
niezbędnych dla określenia przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym - dla każdej z
branż oddzielnie - w wersji drukowanej po 3 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD - 2
kpl., 9. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - dla każdej z branż
oddzielnie - w wersji drukowanej po 3 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD - 2 kpl.,
10. sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, 11. przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić że nieruchomość jest
wpisana do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr ZA/189..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
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:
21.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej
dokumentacji (usługi) tożsamej z zakresem, i charakterem przedmiotu zamówienia.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem uważa się, co najmniej jedno zamówienie
obejmujące wykonanie dokumentacji przebudowy i adaptacji budynku wpisanego do
rejestru zabytków o powierzchni co najmniej 1000 m2, w oparciu, o którą
zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowaniem
osobami uprawnionymi do projektowania w specjalnościach: 3.1. architektonicznej;
3.2. konstrukcyjno - budowlanej; 3.3. drogowej; 3.4. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych; 3.5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
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
• 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
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, 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.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.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
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w
następującym zakresie: 2.1. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn formalnoprawnych niezależnych od stron postępowania, 2.2. zmiana umowy z uwagi na zmianę osób
uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 3. Warunki dokonywania zmian: 3.1. inicjowanie zmian
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 3.2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacja
przedmiotu umowy, 3.3. dokonanie zmiany za zgodą Zamawiającego, 3.4. forma pisemna w postaci
aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.psmszczebrzeszyn.lbl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia, ul. Zamojska 56, 22-460 Szczebrzeszyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat, siedziba Zamawiającego.
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

