Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia

Cewice: Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy,
przebudowy, rozbudowy budynków, Gmina Cewice.
Numer ogłoszenia: 225114 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa 16, 84-312
Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
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 technicznych w
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków, Gmina Cewice..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
opracowanie n/w dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków: a)Projekt
budowlany i wykonawczy na przebudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły
na budynek mieszkalny wielorodzinny o funkcji socjalnej w m. Karwica gm. Cewice wraz z zagospodarowaniem
terenu b)Projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu użytkowania
budynku byłej Policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Cewice wraz z zagospodarowaniem terenu
c)Projekt budowlany i wykonawczy na rozbudowę remizy OSP w Pieskach.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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 precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania
warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił posiadanie wiedzy i doświadczenia w
realizacji usług polegających na wykonywaniu usług tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu
zamówienia w każdej z części, tzn.: Dla części I - wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego w
zakresie na budowie, przebudowie i rozbudowie budynków o wartości co najmniej 50 000 zł brutto
Dla części II - wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy i
rozbudowy budynków o wartości co najmniej 40 000 zł brutto Dla części III - wykonanie co najmniej
1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy budynków o wartości co
najmniej 10 000 zł brutto Ocena spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń
złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania
warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił dysponowanie osobami gwarantującymi
rzetelne i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w każdej części, tzn.: Część I: W pracach
zespołu projektowego należy zapewnić udział następujących projektantów w specjalności:
a)architektonicznej bez ograniczeń b)konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń c)instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń d)instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.
Część II: W pracach zespołu projektowego należy zapewnić udział następujących projektantów w
specjalności: a)architektonicznej bez ograniczeń b)konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń d)instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych
bez ograniczeń Część III: W pracach zespołu projektowego należy zapewnić udział następujących
projektantów w specjalności: a)konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń b)instalacyjnej w
zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych Ocena spełniania warunku na podstawie
dokumentów lub oświadczeń złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania
warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie spełnia - nie spełnia.
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;
 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
W wykazie głównych usług powinna zostać ujęta co najmniej jedna usługa polegająca na wykonaniu
co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków o
wartości co najmniej 50 000 zł brutto dla I części zamówienia, co najmniej 40 000 zł brutto dla II
części zamówienia oraz co najmniej 10 000,00 zł brutto dla III części zamówienia wraz z
załączeniem dowodów potwierdzających jej należyte wykonanie.;
 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 do 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;
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)
Każda oferta musi zawierać: 1.formularz oferty 2.oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy; 3.oświadczenie z art. 24
ust. 1 ustawy 4.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 5.stosowne pełnomocnictwa w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do
oferty; 6.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 7.wykaz głównych usług 8.wykaz osób
uczestniczących w realizacji zamówienia, 9.oświadczenie, iż osoby uczestniczące w realizacji zamówienia
posiadają wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie zamówienia,
10.wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
11.zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swoich zasobów do dyspozycji - jeżeli dotyczy Jeżeli
o
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Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP
Zamawiający żąda aby: 1)dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez Wykonawców, zaś
odnośnie spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
osobno przez każdego Wykonawcę; 2)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone
Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3)wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem; W stosunku do Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów
w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty lub oświadczenia zostały złożone w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym
powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Jeżeli
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
winien 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 wykonaniu zamówienia lub inny dokument
potwierdzający ten fakt. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga złożenia dokumentów
dotyczących w szczególności: a.Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b.Sposobów
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia c.Charakteru
stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem d.Zakresu i udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swej ofercie wskazał części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, określonych
powyżej dla niniejszego postępowania Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, określonych
powyżej dla niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

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
Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy
pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.). 2.Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku opisanym poniżej, z
zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1)Zmiany dotyczące
przewidzianego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, ze względu na opóźnienie w uzyskaniu
uzgodnień, decyzji, opinii oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia, wynikające nie z winy Zamawiającego i Wykonawcy lecz z przyczyn zależnych od instytucji
wydających powyższe dokumenty. 2)Zmiany dotyczące podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia 3.Zmiana dokonywana jest poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze
Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 4.Strony umowy
zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany
umowy określone w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY UL. W.
WITOSA 16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2014
godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR 6.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu
użytkowania byłego budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny o funkcji socjalnej w m. Karwica gm.
Cewice wraz z zagospodarowaniem terenu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Lokalizacja: 1)Budynek
parterowy byłej szkoły (1000-latka) ze stropodachem drewnianym, krytym papą, położony jest na dz. 931 o pow. 1,94 ha w m. Karwica, podłączony do sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane do zbiornika
bezodpływowego, ogrzewanie - piece kaflowe .Na działce znajduje się budynek gospodarczy (dawne
ustępy szkolne). Budynek wraz z działką stanowi własność Gminy Cewice. Miejscowość Karwica
położona jest na obszarze Natura 2000 Karwickie Źródliska PLH 220071. Miejscowość nie posiada
m.p.z.p. 2)Rzut pomieszczeń stanowi załącznik graficzny do niniejszego postępowania wraz z
dokumentacją fotograficzną. 2.Zakres dokumentacji projektowej i wykonawczej : 1)Przebudowa budynku
na mieszkania socjalne (aneks kuchenny, pokój-pokoje , łazienka (wc, umywalka, brodzik). 2)Każde z
mieszkań musi posiadać odrębne wejście z dworu, w tym celu należy uwzględnić zaprojektowanie
wiatrołapów. 3)Należy zaprojektować budynek gospodarczy z komórkami na opał, dla każdego
mieszkania . 4)Zaprojektowanie nowej instalacji elektrycznej, wodociągowo- kanalizacyjnej, wodomierze
na zw. 5)Każde mieszkanie musi posiadać odrębny licznik elektryczny (najlepiej na kartę) 6)Ogrzewanie
mieszkania etażowe - np. kuchnia z kotłownią (odrębnie dla każdego mieszkania). 7)Elewacja wraz z
ociepleniem całego budynku i izolacją fundamentów. 8)Likwidacja istniejącego zbiornika
bezodpływowego, badanie geotechniczne i hydrologiczne terenu pod lokalizację urządzeń przydomowej
oczyszczalni ścieków wraz z oceną gruntu. Zaprojektowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z
przyłączami. 9)Likwidacja istniejącego budynku gospodarczego. 10)Zagospodarowanie terenu : chodniki
- dojścia do mieszkań, miejsca postojowe, oświetlenie zewnętrzne, zieleń 3.Zakres prac projektowych
obejmuje: 1)Uzyskanie mapy do celów projektowych we własnym zakresie. 2)Uzyskanie wypisów z
rejestru gruntów, 3)Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz jej uzyskanie w imieniu Zamawiającego(
jeżeli będzie wymagane). 4)Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy, oraz jej uzyskanie w imieniu Zamawiającego. 5)Badania geotechniczne i hydrologiczne
terenu pod lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków. 6)Wykonanie operatu wodnoprawnego dla
przydomowej oczyszczalni wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane)
7)Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej 8)Wykonanie
ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku . 9)Wykonanie inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej budynku 10)Charakterystykę energetyczną budynku 11)Uzyskanie
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na budowę. 12)Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów , które będą podstawą
złożenia oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych.
13)Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
14)Projekt budowlany i wykonawczy , informacja BIOZ - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna dla każdej
branży: a)projekt architektoniczno- konstrukcyjny - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna, b)projekt instalacji
sanitarno-wodociągowej - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna, c)projekt likwidacji zbiornika
bezodpływowego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna
d)projekt instalacji elektrycznej- 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna, e)projekt instalacji grzewczej,
wentylacyjnej - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna f)projekt zagospodarowania terenu - 5 egz. plus 1
wersja elektroniczna 15)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdej
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branży - 2 egz. plus 1 wersja elektroniczna 16)Kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdej branży wraz
z tabelą elementów scalonych - 2 egz. plus 1 wersja elektroniczna , 17)Przedmiary robót dla
poszczególnych branż - 2 egz. plus 1 wersja elektroniczna 18)Wersje elektroniczne powinny być
złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF (tekst), JPG (rysunki) do publikacji.
4.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 1)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 2)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462) 3)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 poz. 463) 4)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 5.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający
planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 6.Termin
wykonania 31.03.2015 r. 7.Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w
terenie . 8.Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do głównych prac
projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu
użytkowania budynku byłej Policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Cewice wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Lokalizacja: 1)Budynek
wolnostojący, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym po byłej Policji ,pokryty eternitem,
położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 212 na dz. nr 187-1 o pow. 0,2045 ha w m. Cewice. Budynek
podłączony do zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie własne z kotłowni. Na działce
znajduje się budynek garażowy - do rozbiórki. Budynek wraz z działką stanowi własność Gminy Cewice.
Działka nie jest objęta m.p.z.p. 2)Rzut pomieszczeń stanowi załącznik graficzny do niniejszego
postępowania wraz z dokumentacją fotograficzną. 2.Zakres dokumentacji projektowej i wykonawczej :
1)Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby placówki pomocowej dla osób niepełnosprawnych, w
którym docelowo będzie przebywać ok. 30 osób. 2)Projekt musi zawierać rozwiązania z zakresu
dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. 3)Wymagane pomieszczenia: a)Cztery pracownie pracownia arteterapii (na 10 stanowisk do pracy siedzącej); pracownia stolarska (3 ławy stolarskie,
stanowisko dla wiertarki stołowej oraz wyrzynarki stołowej- należy uwzględnić odpylnię oraz
zaprojektować instalację napowietrzająco -wentylującą); pracownia informatyczna (na 5 stanowisk
komputerowych); pracownia gospodarstwa domowego (kuchnia, jadalnia) b)Świetlica (sala kinowa)
c)Sala rehabilitacyjna d)Pomieszczenie socjalne e)Pomieszczenie dla kierownika f)Pokój lekarski
g)Pomieszczenie gospodarcze (wewnątrz budynku) h)Pomieszczenie gospodarcze (z wejściem z
zewnątrz budynku) i)5-6 toalet dla uczestników ( w tym 2 z funkcja łazienki z prysznicem), toaleta dla
personelu j)Szatnia k)Pomieszczenie na pralnię l)2 mieszkania treningowe (2 pokojowe z aneksem
kuchennym i łazienką) 4)Zaprojektowanie nowej instalacji elektrycznej, wodociągowo- kanalizacyjnej,
grzewczej, wentylacyjnej 5)Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni .Rodzaj ogrzewania - do
uzgodnienia z Zamawiającym. 6)Elewacja wraz z ociepleniem całego budynku. 7)Likwidacja istniejącego
budynku garażowego 8)Zagospodarowanie terenu m.in. miejsca postojowe, podjazdy dla
niepełnosprawnych, ogrodzenie, zieleń 3.Zakres prac projektowych obejmuje: 1)Uzyskanie mapy do
celów projektowych we własnym zakresie. 2)Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, 3)Przygotowanie
wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia oraz jej uzyskanie w imieniu Zamawiającego( jeżeli będzie wymagane).
4)Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, oraz jej
uzyskanie w imieniu Zamawiającego. 5)Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 6)Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
konstrukcji i elementów budynku . 7)Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku
8)Charakterystykę energetyczną budynku 9)Uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego
wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 10)Uzyskanie
pisemnych zgód od właścicieli gruntów , które będą podstawą złożenia oświadczeń o prawie do
dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych. 11)Przygotowanie i złożenie wniosku o
pozwolenie na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 12)Projekt budowlany i wykonawczy ,
informacja BIOZ - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna dla każdej branży: a)projekt architektoniczno-
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konstrukcyjny - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna, b)projekt instalacji sanitarno-wodociągowej - 5 egz.
plus 1 wersja elektroniczna, c)projekt instalacji elektrycznej- 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna, d)projekt
instalacji grzewczej, wentylacyjnej - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna e)projekt zagospodarowania
terenu - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna 13)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych dla każdej branży - 2 egz. plus 1 wersja elektroniczna 14)Kosztorysy inwestorskie
odrębnie dla każdej branży wraz z tabelą elementów scalonych - 2 egz. plus 1 wersja elektroniczna ,
15)Przedmiary robót dla poszczególnych branż - 2 egz. plus 1 wersja elektroniczna 16)Wersje
elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF (tekst), JPG (rysunki)
do publikacji. 4.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 1)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 2)Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U. Nr
238,poz. 1586). 3)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz.
462) 4)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z
2012 poz. 463) 5)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129) .
5.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 6.Termin wykonania 31.03.2015 r. 7.Zaleca się, aby
Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie . 8.Wstępną koncepcję rozwiązań
projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji
przez Zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Projekt budowlany i wykonawczy na rozbudowę remizy OSP w Pieskach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Lokalizacja 1)Budynek piętrowy
z częścią mieszkalną (I piętro) i częścią usługową. Budynek wraz z działką nr 96 obręb Pieski o
powierzchni 0,3035 ha stanowi własność Gminy Cewice. Dojazd do działki z drogi powiatowej. Działka
nie posiada m.p.z.p. 2)Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik graficzny do niniejszego
postępowania. 2.Zakres dokumentacji projektowej i wykonawczej : 1)Rozbudowa polega na
dobudowaniu do istniejącego budynku - 2 garaży ( w tym jeden na duży samochód strażacki). Należy
uwzględnić kanał samochodowy. 2)Zjazd do garaży z drogi powiatowej 3.Zakres prac projektowych
obejmuje: 1)Uzyskanie mapy do celów projektowych we własnym zakresie. 2)Uzyskanie wypisów z
rejestru gruntów, 3)Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz jej uzyskanie w imieniu Zamawiającego(
jeżeli będzie wymagane). 4)Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy, oraz jej uzyskanie w imieniu Zamawiającego. 5)Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej. 6)Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku .
7)Uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na budowę. 8)Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów , które będą
podstawą złożenia oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych.
9)Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
10)Projekt budowlany i wykonawczy , informacja BIOZ - 5 egz. plus 1 wersja elektroniczna .
11)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdej branży - 2 egz. plus 1
wersja elektroniczna 12)Kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdej branży wraz z tabelą elementów
scalonych - 2 egz. plus 1 wersja elektroniczna , 13)Przedmiary robót dla poszczególnych branż - 2 egz.
plus 1 wersja elektroniczna 14)Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w
formie zapisu PDF (tekst), JPG (rysunki) do publikacji. 4.Dokumentację projektową należy opracować
zgodnie z: 1)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
2)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462)
3)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 poz.
463) 4)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129) .
5.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy
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opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 6.Termin wykonania 28.02.2015 r. 7.Zaleca się, aby
Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie . 8.Wstępną koncepcję rozwiązań
projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji
przez Zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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