
Piła: opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenów 

rekreacyjnych nad Jeziorem Płotki w Pile 

Numer ogłoszenia: 175513 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj. 

wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pila.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej 

uzbrojenia terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Płotki w Pile. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej i instalacji 

wodociągowej i instalacji energetycznych niezbędnej do funkcjonowania terenów przeznaczonych pod 

zabudowę rekreacyjną Zakres prac : 1)Projekt głównych magistrali kanalizacji sanitarnej wraz z 

przykanalikami do wydzielonych działek 2)Projekt przebudowy istniejącej przepompowni ścieków 

3)Projekt głównych magistrali wodociągowych wraz z przyłączami do wydzielonych działek. W 

projekcie należy uwzględnić wyznaczone miejsca zabudowy letniskowej oraz wszystkich obiektów 

towarzyszących. 4) Projekt sieci zasilających projektowane działki wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną (trafostacja). 2. Powyższe opracowanie obejmuje wykonanie następujących prac: 

2.1.przygotowanie materiałów przedprojektowych - przygotowanie mapy do celów projektowych dla 

całego terenu objętego opracowaniem - uzyskanie warunków przyłączy przedmiotowych sieci od 

gestorów sieci 2.2. prace projektowe - koncepcja lokalizacji przedmiotowych sieci do uzgodnienia z 

inwestorem - kompletna dokumentacja budowlana niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę - 

kompletna dokumentacja wykonawcza 2.3. sprawy formalno-prawne - kompletne niezbędne 

uzgodnienia  wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę - uzyskanie pozwolenia na budowę - 

przygotowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysami - przygotowanie specyfikacji wykonania robót  3. 

W ramach powyższego zadania do projektanta należy także, w szczególności : a) uzyskanie 

aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych b) uzyskanie oraz przekazanie 

zamawiającemu 1 egz. aktualnej mapy własnościowej terenu wraz z wypisem z rejestru gruntów c) 

uzyskanie wszelkich wymaganych warunków technicznych oraz uzyskanie do projektu wszelkich 

uzgodnień, opinii oraz pozwoleń wymaganych przepisami prawa ( np. Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej,  Konserwatorem Zabytków (archeologia) itd.) d) uzyskanie protokołu ZUD e) 



wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji f) uwzględnienie w projekcie w formie wytycznych,  kwestii związanych z bezpieczeństwem i 

ochroną zdrowia na etapie wykonawstwa robót budowlanych g) uwzględnienie w projekcie wszelkich 

niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska h) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych w tym pozwolenia na budowę W pierwszej kolejności Projektant winien 

przygotować oraz uzgodnić z Zamawiającym w okresie do 1 miesiąc od dnia podpisania umowy -  

koncepcję rozwiązania projektowanego przedmiotu umowy. 4. Dokumentacja techniczno- 

kosztorysowa winna być opracowana w szczególności zgodnie z: 1. ustawą z dnia 07 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) 2. 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133 z późniejszymi zmianami) 3.Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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) 4.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 5. innymi obowiązującymi w przedmiotowym 

zakresie przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami związanymi z ochroną 

środowiska itd. Każdą dokumentację techniczną należy dostarczyć wraz ze spisem zawartości w 

następujących ilościach egzemplarzy: -Projekt budowlano - wykonawczy - 6 egz. -Przedmiar robót - 2 

egz. -Kosztorys nakładczy - 2 egz. -Kosztorys inwestorski - 2 egz. -Specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych - 3 egz. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na płytach CD - 1 

komplet; Na oddzielnych opisanych nośnikach należy dostarczyć część projektową( tekstowo - 

rysunkową, specyfikacje techniczne), oraz część kosztorysową.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.00.00-7. 

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: Okres w dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymaga 

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 oświadczenie 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert 

wykonywali co najmniej 2 dokumentacje zgodne z zakresem określonym w części II pkt 1 o 

minimalnej wartości 50 tys. zł brutto każda, 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, że w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia 

dysponować będzie następującymi osobami: - projektant branży instalacji sanitarnej i 

wodociągowej z 5 - letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu uprawnień - 

projektant branży energetycznej z 5 - letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu 

uprawnień 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie 

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  

 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  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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) 

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, ( w przypadku podmiotów występujących 

wspólnie) 2) Parafowany projekt umowy 

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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.mosir.pila.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mosir.pila.pl. 

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

24.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bydgoska 

76 64-920 Piła. 

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 


