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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
bip.nisko.pl 

Nisko: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem 
przy Zespole Szkół w Zarzeczu 

 
Numer ogłoszenia: 210437 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 
15 8415643, 15 8415638, faks 15 8415630. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.nisko.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 budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole 
Szkół w Zarzeczu. 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz 
z łącznikiem przy Zespole Szkół w Zarzeczu. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 
1) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, 2) opracowanie specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, 3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, 
4) opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy, 
5) modyfikacja opracowań projektowych na etapie wykonywania robót budowlanych 6) uzyskanie 
kompletu decyzji, uzgodnień i opinii. 3. Opracowana dokumentacja musi spełniać wszystkie 
wymagania niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 4. Przedmiot zamówienia 
został szczegółowo opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Zakres przedmiotowy zamówienia 
określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Dokumentacja winna 
być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, obowiązującymi przepisami, normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia. 6. Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert równoważnych. 

http://bip.nisko.pl/
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 74.22.21.00-2. 

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: 
15.05.2015. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane 

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 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykonawca 
oświadczy, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że 
posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia 
oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co 
najmniej 1 projekt budowlany sali gimnastycznej lub hali sportowej o kubaturze 
powyżej 6000 m3 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
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zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca 
oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem wystarczającym do wykonania 
zamówienia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca 
oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca 
oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
wykonanie zamówienia 

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; 

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 
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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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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, 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych). 
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty 
musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), 
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 
upełnomocnione 

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. 
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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 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian zostały określone w § 12 wzoru 
umowy, który brzmi: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany 
postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Projektanta skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu 
określonego w § 3 Umowy, tj. między innymi : - z uwagi na skomplikowany charakter opracowania 
tj. brak w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną 
inwestycją, - w związku z rozszerzeniem warunków technicznych, - z uwagi na przedłużające się 
uzgodnienia branżowe, - w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania warunków 
technicznych przebudowy kolidującego uzbrojenia od właścicieli/użytkowników mediów 
zlokalizowanych na obszarze objętym pracami projektowymi, - z uwagi na konieczność 
oczekiwania na wydanie właściwych decyzji, opinii lub uzgodnień wymaganych przepisami prawa 
z przyczyn niezależnych od Projektanta, b) wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie 
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn 
technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie 
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie 
zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie 
umownym. We wszystkich powyższych przypadkach termin realizacji przedmiotu Umowy może 
ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2) w zakresie zmiany 
członków zespołu projektowego: Projektant może dokonywać zmiany zespołu projektowego 
przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego akceptującą nowy 
zespół projektowy, gdy: a) Projektant z własnej inicjatywy proponuje zmianę zespołu projektowego 
w następujących przypadkach: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących zespołu 
projektowego, - niewywiązywania się zespołu projektowego z obowiązków wynikających 
z Umowy, - jeżeli zmiana zespołu projektowego stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 
niezależnych od Projektanta, b) Zamawiający może zażądać od Projektanta zmiany zespołu 
projektowego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
Projektant zobowiązany jest do dokonania zmiany zgodnie z żądaniem Zamawiającego we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany zespołu projektowego - nowy 
zespół projektowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 3) w zakresie zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT: jeżeli w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem 
zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części 
wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 
Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: bip.nisko.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr 12A. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 
Nisko, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta). 

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: nie dotyczy. 

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. 

BURMISTRZ 

mgr Julian Ozimek 

 

 

 


