
Oświęcim: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego 

literowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, 

Osiedle Stare Stawy 

Numer ogłoszenia: 422608 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , 

ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8444064, faks 33 8444064. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego oznaczonego literowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu 

przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest opracowanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji 

zagospodarowania Osiedla Stare Stawy, kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo I 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy 

wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę. Zakres opracowania projektowego 

obejmuje: Dokumentacja projektowa winna obejmować : Dokumentację projektową i 

wykonawczą wszystkich branż ( w szczególności: instalację elektryczną, centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, projekt kotłowni wraz z projektem węzła cieplnego, 

instalacje wodną, instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej , instalacje teletechniczną, 

instalację monitoringu osób i mienia, instalację domofonową, drogową) oraz niezbędnymi 

przyłączami mediów- 5 kpl. w wersji papierowej 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie PDF wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji Kosztorys 

inwestorski w oparciu o KNR wykonany w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i 

elektronicznej (opracowany w programie kosztorysowym ZUZIA, NORMA lub 

równoważnym )- 5 kpl. w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie PDF Przedmiary robót z podziałem na branże- 5 kpl. w wersji 

papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 5 kpl. w wersji papierowej 



oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF Uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Zaprojektowany budynek 

powinien mieć łącznie 20-26 mieszkań (o łącznej powierzchni użytkowej 1400-1500 m2), 

zawierać garaż podziemny liczący 13-15 stanowisk postojowych,. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6. 

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: Okres w 

miesiącach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

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 konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu 

sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni, czy 

Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada 

doświadczenie w wykonaniu minimum 1 usługi w okresie ostatnich trzech lat 

przed terminem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym 

okresie, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej 

budowy budynku wielorodzinnego o projektowanej powierzchni użytkowej co 

najmniej 1 500 m2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ oraz dokumenty 

wymienione w rozdziale 6 SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu 

sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni, czy 

Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż 

dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi prawo 

wykonywania zawodu oraz uprawnienia budowlane do projektowania (lub 

inne równoważne uprawnienia dopuszczone np. ustawami, dyrektywami lub 

umowami międzynarodowymi) w specjalności: 1 konstrukcyjno-budowalnej 

bez ograniczeń - co najmniej jedna osoba; 2 architektonicznej- bez ograniczeń- 

co najmniej jedna osoba 3 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co 

najmniej jedna osoba; 4 drogowej - co najmniej jedna osoba; 5 instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- co 

najmniej jedna osoba zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGA! Zamawiający 

dopuszcza łączenie uprawnień, o których mowa w pkt 2-3 powyżej) - tzn. 

jedna bądź kilka osób może spełniać wymagania z punktów od 2-3 i pełnić w 

przedmiotowym zamówieniu więcej niż jedną funkcję 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu 

sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni, czy 

Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 ust. SIWZ 

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; 

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 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; 

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) 

Pełnomocnictwo - wymagane jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (z wyłączeniem 

prokurenta) nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym, a także w przypadku, 



gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie pkt.4.6 niniejszej 

SIWZ) W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez 

Wykonawcę. Oryginał lub czytelna, wyraźna kserokopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza 

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 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 

144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem 

nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

przypadku: 1) konieczności przesunięcia terminów wskazanych w umowie, jeśli konieczność 

ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy lub wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 2) zmiany sposobu 

realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem 

podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z 

zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji 

zamówienia; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy; 4) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie 

obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości 

umowy, o której mowa w §7 ust. 1 wzoru umowy; 5) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, 

kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny 

wniosek jednej ze Stron 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.otbs.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 16C, 32-

600 Oświęcim. 



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

ofert: 25.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim. 

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 

 


