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Ząbkowice Śląskie: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania 
inwestycyjnego pn.: Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich. znak sprawy 

ZP.271.2.42.2013.BC 
Numer ogłoszenia: 264881 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 
woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, faks 74 8155445. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabkowiceslaskie.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 kompletnej 
dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa krytego basenu w Ząbkowicach 
Śląskich. znak sprawy ZP.271.2.42.2013.BC. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa krytej pływalni na 
terenie miasta Ząbkowice Śląskie Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowego projektu 
budowlano - wykonawczego (w tym koncepcji, dokumentacji kosztorysowej, Zbiorcze 
Zestawienie Kosztów, specyfikacji technicznych, mapy do celów projektowych i badań 
geotechnicznych gruntu) krytego basenu pływackiego wraz z zagospodarowaniem terenu w 
infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

http://www.zabkowiceslaskie.pl/


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 
220. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 
00/100). 

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 warunku w tym zakresie 
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż w ciągu 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy w tym okresie a) zrealizowali usługi odpowiadającej 
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: 
wykonaniem co najmniej dwóch pełnobranżowych dokumentacji projektowych 
krytego basenu lub pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą odpowiadającej 
swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. o parametrach nie mniejszych niż: 
- niecki ze stali nierdzewnej bez powłoki foliowej o wymiarach co najmniej 25m x 
12,5m i powierzchni użytkowej co najmniej 2.000 m2 , które uzyskały pozwolenie 
na budowę, w tym na podstawie przynajmniej jednej wskazanej dokumentacji 
obiekt został zrealizowany lub jest w trakcie realizacji potwierdzone referencjami, 
że usługi zostały wykonane należycie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń, w tym minimum: a) w specjalności 



architektonicznej, b) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c) w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, d) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, e) w 
specjalności telekomunikacyjnej. Każda z wymienionych wyżej osób powinna 
wykazać się doświadczeniem w wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji 
projektowej krytego basenu lub pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą o 
parametrach nie mniejszych niż: - niecka stalowa ze stali nierdzewnej bez powłoki 
foliowej o wymiarach co najmniej 25 m x 12,5 m. Uwaga: Zamawiający określając 
wymóg w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , 
dopuszcza osoby które posiadają kwalifikacje wydane na podstawie ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), Potencjalni 
Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą spełnić ten 
warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach 
pochodzenia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 PLN. 

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; 

 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; 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.3) 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.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) Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile 
ofertę składa pełnomocnik, 2) 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. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem na zał. 7 
do SIWZ 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 
 2 - TERMIN WYKONANIA W DNIACH - 10 

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 

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 8 do SIWZ. 
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej: 1) zmiany stawki podatku VAT , na skutek zmian w przepisach prawnych, 
urzędowa zmiana podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto 
pozostaje bez zmian. 2) zmiany terminu umowy w przypadku: - przedłużenia się terminu 
uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, - wystąpienia okoliczności nie 
zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć. 3. Zamiana umowy 
może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony 
umowy, na podstawie aneksu do umowy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. O miejscu i terminie podpisania umowy 
zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub telefonicznie. 6. Umowa zawarta zostanie z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych 
w ofercie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ADRES 
POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 
15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 23.12.2013 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 
Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w Biurze Obsługi Interesanta parter budynku. 

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: 1. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA 
UMOWY RAMOWEJ 2. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ 
UZUPEŁNIAJĄCYCH 3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT 
WARIANTOWYCH 4. ROZLICZENIA BĘDĄ PROWADZONE W WALUCIE PLN 5. 
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 6. ZAMAWIAJĄCY 
NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU 
PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający dopuszcza 
udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 2) Zamawiający żąda 
wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć 
podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna iż wykonawca 
będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 3) Wskazanie w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez 
określenie jej rodzaju i zakresu. 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie 
przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części 
zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do wykonania.. 

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 

 

 


