
Zamawiający: Gmina Smyków, Smyków nr 91, 26-212 Smyków 
tel/fax./-(41)-37-39-184/181/, e-mail:gminagymykow.pl 

Smyków 04.02.2016 rok 

Zaproszenie do złożenia oferty wykonania dokumentacji 
projektowej budynku użyteczności kulturalno — społecznej 

na działce nr 60 i 61 w miejscowości Salata. 

Tryb postępowania: postępowanie poniżej kwoty 30 000 EURO 

Na podstawie Art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  
Publicznych ( dz. U. z 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami) do niniejszego 
postępowania nie mają  zastosowania przepisy ustawy. 

znak sprawy Z.p.271.05.2016 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej, projektowo — wykonawczej i kosztorysowej na 
budowę  nowego budynku użyteczności kulturalno - społecznej, wraz 
z zagospodarowaniem terenu działki nr 60 i 61 w miejscowości Salata. 
W zakres rzeczowy opracowania projektowego wchodzi: 

1.Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę  budynku 
użyteczności kulturalno — społecznej. 
2.Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wszystkich 
czynności prawnych w jego imieniu w zakresie niezbędnym do 
wykonania umowy. 
3.Budynek jednokondygnacyjny, powinien być  wyposażony w jedną  salę  
świetlicową, kotłownią  na eko-groszek ze składem opalu, zasobnikiem do 
c.w.u. typu pompa ciepła powietrze-woda, łazienką, wc, komunikacją, 
oraz aneksem kuchennym oraz innymi pomieszczeniami niezbędnymi do 
funkcjonowania budynku. Budynek ma być  dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
4. Projektowany budynek powinien być  wyposażony we wszystkie 
niezbędne instalację  i media, a w szczególności zawierać  opracowanie 
projektowe: 
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wewnętrzną  instalację  elektryczną  w budynku oraz oświetlenie terenu 
wokół  budynku w niezbędnym zakresie. 

doprowadzenie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynku. 
rozprowadzenie instalacji: telefonicznej, internetowej, komputerowej, 

telewizji. 
instalacją  wentylacyjną  grawitacyjną  budynku, odgromową  
odwodnienie budynku i działki w niezbędnym zakresie. 

Wykonanie projektów architekoniczno - budowlanych 
zagospodarowania terenu wokół  budynku zawierających: utwardzenie 
terenu wraz z komunikacją, dojazdami do budynku, parkingiem, 
ogrodzenia terenu, wydzieleniem terenu zieleni ( bez projektu nasadzeń  
krzewów i roślin). 

Budynek ma być  zaprojektowany w taki sposób, aby był  kompletny 
z punktu widzenia celu jakim ma służyć, bez konieczności wykonania 
dodatkowych opracowań. 

Wykonawca (Projektant) będzie musiał  uzyskać  zatwierdzenie 
dokumentacji przez wszystkich rzeczoznawców. 

Po podpisaniu umowy, Wykonawca w terminie 14 dni powinien 
opracować  minimum 2 różne koncepcję  budowy nowego budynku 
użyteczności kulturalno - społecznej wraz z ich wizualizacją, oraz 
kosztami jego wykonania. 

Przewiduje się, że ewentualne uwagi do opracowanej koncepcji 
architektonicznej będą  wniesione przez Gminę  Smyków 	w terminie 
nie dłuższym niż  30 dni i w przypadku gdy będą  zasadne, Projektant 
powinien je uwzględnić  przy dalszym projektowaniu. 

Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologię  robót, 
urządzenia i materiały w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania 
przetargowego na wykonanie robót na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej. 

Wszystkie koszty wykonania dokumentacji projektowo — 
kosztorysowej, uzgodnień, opracowań, map do celów projektowych 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązuje się  dodatkowo do nieodpłatnego i pilnego 
udzielenia wyjaśnienia na ewentualne techniczne potencjalnych 
Wykonawców do opracowanej dokumentacji projektowej jakie wpłyną  do 
Zamawiającego przed składaniem ofert przetargowych na wykonawstwo 
robót budowlanych planowanych do realizacji na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej. 
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Szcze2ółowy zakres opracowania projektowo — kosztorysoweao 
obejmuje: 

Budowę  nowego budynku użyteczności kulturalno — społecznej 
z zagospodarowaniem terenu wraz z ich wizualizacją  oraz szacunkowymi 
kosztami. 

Wykonanie map sytuacyjno — wysokościowych do celów projektowych 
koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia — w wersji 
papierowej. 

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
warunków i uzgodnień  od właściwych gestorów sieci: wod — kan, 
energetycznej. 

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
uzgodnień  przez wszystkich rzeczoznawców. 
5.Wykonanie badań  geologicznych gruntu w niezbędnym zakresie. 

Wystąpienie z wnioskiem do Starosty Koneckiego o wyłączenie 
z produkcji rolnej gruntu przeznaczonego pod planowaną  inwestycję. 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z opisem 
i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, a w razie potrzeby 
uzupełnionymi szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie 
robót bez konieczności dodatkowych opracowań  - 4 szt. wersji 
papierowej, 1 szt. CD w formacie PDF. 

Wykonanie kosztorysu Inwestorskiego oraz przedmiaru robót — 2 szt. 
wersji papierowej, 1 szt. CD w formacie PDF 

Wykonanie charakterystyki energetycznej Budynku. 

III. Terminy i harmono2ram realizacji zamówienia: 

Po podpisaniu umowy, Wykonawca w terminie 14 dni opracuje 
minimum 2 różne koncepcję  budowy nowego budynku użyteczności 
kulturalno — społecznej w Salacie, oraz wstępne kosztorysy. 

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
warunków i uzgodnień  od właścicieli gestorów: sieci: wod — kan, 
energetycznej powinno nastąpić  w terminie do 60 dni od zatwierdzenia 
koncepcji. 

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
uzgodnień  wszystkich rzeczoznawców nastąpi w terminie 90 dni od 
zatwierdzenia koncepcji. 
3. W terminie do 90 dni od daty zatwierdzenia koncepcji nastąpi 
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z kosztorysami 
inwestorskimi i złożenie tych dokumentów do Zamawiającego w celu 
wstępnej weryfikacji. Wstępna weryfikacja przez Zamawiającego, 
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powinna nastąpić  w terminie nie dłuższym niż  14 dni od daty złożenia 
kompletnych dokumentów. 

W terminie do 3 dni od daty akceptacji przez zamawiającego 
Wykonawca złoży wszystkie dokumenty celem uzyskania pozwolenia na 
budowę. 

W terminie do 90 dni Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na 
budowę  i przekaże wszystkie dokumenty do Zamawiającego 
w wymaganej ilości egzemplarzy. 

W terminie do 3 lat od daty podpisania umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej planowana jest realizacja tej inwestycji tj. 
budowa budynku użyteczności kulturalno — społecznej w Salacie. W tym 
okresie Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru 
autorskiego nad opracowaną  dokumentacją  projektową. 

VI. Opis kryteriów oceny oferty: 

Cena oferty— 100% 
Wybrana zostanie oferta z najniższą  ceną, która spełni wszystkie 

wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu. 

V. Opis sposobu przy2otowania oferty: 

Ofertę  należy umieścić  w kopercie. Koperta powinna być  
nieprzezroczysta i zabezpieczone w ta/d sposób , aby nie budziły 
wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub 
ujawnienia treści oferty przez osoby nie upoważnione. Koperta 
powinna być  oznaczona następując: 

X 	  

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

OFERTA 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

Projekt budynku Użyteczności kulturalno — społecznej w 
miejscowości Salata   

Znak sprawy: Z.p.271.5.2016 

Nie otwierać  przed dniem 18.02.2016r. godzina 15:00 

X 	  
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VI. Warunki i zakres realizacji zamówienia 

Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował  najniższą  cenę  
ofertową  i wykona zamówienie w określonym terminie przez 
zamawiającego. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 
Negocjacje ceny nie będą  prowadzone. 
Cenę  oferty należy podać  w „Formularzu ofertowym" (załącznik nr 1). 
Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy 

(załącznik nr 2) 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2016 roku o godz. 15:00 
O udzielenie zamówienia mogą  się  ubiegać  Wykonawcy, którzy spełniają  

warunki określone wart 22 ust 1 nie podlegający wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust 1 Prawo Zamówień  Publicznych. 

Sprawę  prowadzi — Maciej Dziurdź, tel./41/-37-39-181. 

Załączniki: 
1.Formularz ofertowy. 
2.Projekt umowy. 

Zatwierdził : 

04.02.2016 roku 

P• W '49 JTA 

mgr Rag
zelski 

Zastępca Wójta 
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