
Gdańsk: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku zamieszkania
zbiorowego dla Młodzieżowego Ośrodka Readaptacji Społecznej przy ul. Modrej 69b
w Gdańsku - Olszynce.

Numer  ogłoszenia:  331038  -  2009;  data  zamieszczenia:  24.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Polskiej 134a,
80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, faks 058 5207001.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Wykonanie  dokumentacji
projektowo - kosztorysowej budynku zamieszkania zbiorowego dla Młodzieżowego Ośrodka
Readaptacji Społecznej przy ul. Modrej 69b w Gdańsku - Olszynce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem
zamówienia  jest:  kompleksowe  wykonanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej
budynku zamieszkania zbiorowego dla Młodzieżowego Ośrodka Readaptacji Społecznej przy
ul. Modrej 69b w Gdańsku - Olszynce (działka nr 53/1). W budynku, którego powierzchnię
szacuje się na ok. 500 m2  należy przewidzieć funkcję mieszkalną, rekreacyjną, terapeutyczną
oraz  administracyjną placówki.  Placówka przeznaczona jest  dla 12 wychowanków, w tym
25 % młodzieży niepełnosprawnej:
 1. Dokumentacja projektowa: 
1) Gotowy do złożenia,  w celu  uzyskania pozwolenia  na budowę:  wielobranżowy projekt
budowlany  oraz  projekt  zagospodarowania  działki  z  przyłączami  /  sieciami  wraz
z  uzgodnieniami  i  opiniami,  zawierający informacje  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia,  sporządzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133
z późn. zm.).
 2)  wielobranżowe  projekty  wykonawcze:  -  projekt  wykonawczy  architektury;  -  projekt
wykonawczy konstrukcji i wyniki badań geologiczno - inżynierskich; -projekt wykonawczy
instalacji  i  urządzeń:  sanitarnych (wodociągowych i  kanalizacyjnych),  ogrzewania  i  c.w.u.
(należy  zaprojektować  własne  źródło  ciepła  -  piec  gazowy),  wentylacyjnych,  instalacji
i  urządzeń  elektroenergetycznych,  teletechnicznych  (telefoniczna,  monitoring  wewnętrzny
i zewnętrzny, internet, instalacja telewizyjna, instalacja sygnalizacji alarmu włamania) oraz
innych  niezbędnych  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, w tym odgromowych i innych wynikających z przepisów p - poż.); - projekt
technologii  kuchni;  -  projekt  wykonawczy drogowy; - projekt wykonawczy szaty roślinnej
wraz  z  inwentaryzacją  zieleni;  -  projekt  wykonawczy sieci/przyłączy ujętych w projekcie
zagospodarowania - projekcie budowlanym (zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestorów uzbrojenia). Wykonawca wystąpi w imieniu inwestora o warunki techniczne
oraz dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji z gestorami mediów, urzędami
i właściwymi rzeczoznawcami.
 3) przedmiar robót.
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 4)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (opracowanie
zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania
robot,  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów
budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robot)  sporządzona
zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004 r.  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U.
Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), jak również zgodnie z ustawą- Prawo zamówień publicznych.
5)  kosztorys  inwestorski  sporządzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)
oraz  zgodnie  z  Pzp.  Projektant  uzgodni  z  Zamawiającym  założenia  do  kosztorysu
inwestorskiego. 
6) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZZK),.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 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) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 

1.  O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy spełniają  warunki
udziału określone w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp, tj.:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do
wykonania  zamówienia  w  tym:  a)  w  zakresie  tego  warunku  wymagane  jest,  aby
Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy -  w tym okresie co
najmniej  1  usługę  polegającą  na  wykonaniu  wielobranżowego  projektu  obiektu
zamieszkania zbiorowego, rozumianego w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie; b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  osób
zdolnych  do  wykonania  zamówienia,  tzn.  posiadających  uprawnienia  budowlane  do
projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalnościach:  architektonicznej,  konstrukcyjno  -
budowlanej,  drogowej,  instalacyjnej  w  zakresie  sieci:  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji w zakresie sieci:
instalacji  i  urządzeń  elektrycznych,  teletechnicznych  oraz  należą  do  zawodowych izb
branżowych. 

2



3)  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia;
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24
ust.1 i ust. 2 ustawy. 
2. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1) Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa ofertę i  oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z żądanymi przez Zamawiającego
dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych warunków. 
2)  Ocena  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  odbywać  się  będzie  poprzez
analizę złożonych oświadczeń i dokumentów metodą spełnia / nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie składają wraz z ofertą, w terminie
podanym w rozdziale XI SIWZ, niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
 1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowania - art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 6 do SIWZ. 
2.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do
ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do
rejestracji  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3.  Wykaz  wykonanych usług  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia
niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat
wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie
zostały wykonane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ.
 4.  Wykaz  potencjału  kadrowego  -  dokumenty  stwierdzające,  że  osoby,  które  będą
wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 3 do SIWZ: 
-  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  we  wszystkich  branżach  objętych
przedmiotem zamówienia; 
-  zaświadczenia  stwierdzające,  że  w/w osoby są  czynnymi członkami  właściwych Izb
Samorządu Zawodowego we wszystkich branżach objętych przedmiotem 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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  dostępna  jest  specyfikacja  istotnych
warunków zamówienia: www.mops.gda.pl.

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gdańsku,  ul.  Marynarki  Polskiej  134A -  Kancelaria,  pok.
nr 11.
IV.3.4)  Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub
ofert: 09.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 134A - Kancelaria, pok nr 11.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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