
Toszek: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy budynku mieszkalnego położonego w Paczynie  

przy ul. Wiejskiej 
 

Numer ogłoszenia: 288377 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Toszek , ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, woj. śląskie, 

tel. 32 2378020, faks 32 2334141. 
 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.toszek.pl; www.bip.toszek.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 

projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego położonego w Paczynie  

przy ul. Wiejskiej. 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
 

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

zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku 

mieszkalnego położonego w Paczynie przy ul. Wiejskiej.  

Zakres opracowania:  

a) koncepcja architektoniczna rozmieszczenia mieszkań - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy  

w formie papierowego oryginału,  

b) projekt budowlany oraz wykonawczy - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie 

papierowego oryginału, uwzględniający branże: - architektoniczną, - konstrukcyjną, - instalacji 

elektrycznej, - instalacji słaboprądowej, - wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, - instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, - instalacji centralnego ogrzewania, - instalacji przeciwpożarowej,  

c) projekt budowlany oraz wykonawczy kotłowni centralnego ogrzewania dla budynku 

mieszkalnego - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,  

d) projekt budowlany oraz wykonawczy sieci zewnętrznych dla budynku mieszkalnego - w ilości  

5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, uwzględniający: - przyłącze 

energetyczne, - przyłącze wodociągowe, - przyłącze kanalizacyjne, - kanalizację deszczową, - 

instalację odgromową,  

e) projekt budowlany oraz wykonawczy zagospodarowania terenu - w ilości 5 kompletnych 

egzemplarzy w formie papierowego oryginału,  

http://www.bip.toszek.pl/


f) charakterystyka energetyczna budynku - w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie 

papierowego oryginału,  

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych 

egzemplarzy w formie papierowego oryginału,  

h) kosztorysy inwestorskie sporządzone metodą szczegółową (zawierające zsumowane ceny 

jednostkowe po narzutach) oraz przedmiary robót dla wszystkich branż - w ilości 2 kompletnych 

egzemplarzy w formie papierowego oryginału,  

i) 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej na dwóch płytach CD lub DVD,  

przy czym:  

- płyta pierwsza winna zawierać dokumenty opracowane przez Wykonawcę i dostarczone 

Zamawiającemu w postaci możliwej do edycji (mapy w postaci edytowanej, np. standardu AutoCad 

- *.dwg lub *.dgn, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - *.doc lub *.rtf, kosztorysy 

inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.mdb lub *.ath lub *.xml lub standardzie Excel *.xls), 

- płyta druga winna zawierać całość opracowanej dokumentacji papierowej w postaci elektronicznej 

uniemożliwiającej jej modyfikację, czyli jednemu dokumentowi opracowanemu w postaci 

papierowej odpowiada jeden folder w postaci elektronicznej zawierający opracowania graficzne  

w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, opracowania tekstowe, przedmiary, kosztorysy w formie 

plików *.pdf.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ. 
 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3. 
 

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: 

31.03.2012. 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

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 nie dotyczy 

 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

(będzie dysponował) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi 

następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:  

- projektant w branży architektonicznej (min. 1 osoba):  

kwalifikacje zawodowe: prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej, bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

doświadczenie: co najmniej 5 lat w projektowaniu;  

- projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej (min. 1 osoba):  

kwalifikacje zawodowe: prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

doświadczenie: co najmniej 5 lat w projektowaniu;  

- projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba):  

kwalifikacje zawodowe: prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

doświadczenie: co najmniej 5 lat w projektowaniu;  

- projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych (min. 1 osoba):  

kwalifikacje zawodowe: prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243,  

poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane  

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

doświadczenie: co najmniej 5 lat w projektowaniu.  

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji 
 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

 

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 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 
 

 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 
 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 
 

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 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach jak 

niżej i w przypadku: - wystąpienia siły wyższej oznaczającej wydarzenie zewnętrzne, 

nieprzewidywalne, niemożliwe do zapobieżenia i poza kontrolą stron umowy, występujące p 

o podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym 

brzmieniu, - zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów 

rejestrowych, - zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą ceny brutto umowy, - 

wprowadzenia lub zmiany Podwykonawców realizujących powierzoną im przez Wykonawcę część 

przedmiotu zamówienia - w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego, - 

zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ze strony Wykonawcy - 

dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych SIWZ kwalifikacji  

i doświadczenia 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

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

zamówienia: www.bip.toszek.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski  

w Toszku, Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, ul. Bolesława Chrobrego 2, 

44-180 Toszek, pokój nr 27, tel. (32) 237-80-22,30, za opłatą 38,10 zł. 
 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 

Toszek, sekretariat - pokój nr 19 (I piętro). 
 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu  

ze środków Unii Europejskiej: dotyczy Sekcji II.2) Termin wykonania zamówienia: zamówienie 

należy zrealizować w terminie: - wykonanie koncepcji architektonicznej rozmieszczenia mieszkań - 

w terminie 1 tygodnia od dnia podpisania umowy, - wykonanie projektu budowlanego wszystkich 

branż wewnętrznych - do dnia 20.12.2011 r., - wykonanie pozostałego zakresu zamówienia, 

tj.:projektu wykonawczego wszystkich branż wewnętrznych, projektu budowlano-wykonawczego 

sieci zewnętrznych, projektu budowlano-wykonawczego kotłowni centralnego ogrzewania, projektu 

budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu, charakterystyki energetycznej budynku, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich 

sporządzonych metodą szczegółową oraz przedmiarów robót dla wszystkich branż, całości 

dokumentacji w wersji elektronicznej - do dnia 31.03.2012 r. 
 

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 

 
 

http://www.bip.toszek.pl/

