Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.mbpprzasnysz.pl

Przasnysz: Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania wraz
z rozbudową budynku byłego kina dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Przasnyszu.
Numer ogłoszenia: 88839 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej , ul.
Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, tel. 29 7564953, faks 29 7564950.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mbpprzasnysz.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji
projektowej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku byłego kina dla
potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia - zwanym dalej Opracowaniem jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji
projektowej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku byłego kina dla
potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu wraz z wykonaniem inwentaryzacji
stanu istniejącego obiektu oraz ekspertyzą techniczną. Rozbudowa budynku ma na celu
przystosowanie pomieszczeń wewnętrznych do nowego układu funkcjonalnego. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia został określony Rozdziale II SIWZ - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
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
dniach: 63.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.
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
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule
spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp (Formularz nr 4.2)
stanowiący załącznik do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwóch opracowań projektowych wielobranżowych, porównywalnych z
przedmiotem zamówienia. Przez porównywalne opracowania rozumie się
dokumentację wielobranżową na budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę
budynku rozumianego jako obiekt zdefiniowany w art. 3 ustawy prawo
budowlane i zaliczonego do Kategorii Obiektów Budowlanych, o których
mowa w załączniku do ustawy - Prawo budowlane. Kategorie obiektów : IX
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia -nie
spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług
(Formularz nr 4.3 Wiedza i doświadczenie). Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zmówienia (konsorcjum/spółka cywilna) powyższy warunek
spełniają łącznie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia , legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i
wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej, wskaże osoby, które musi mieć
dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
Lp. Stanowisko/funkcja Wykształcenie/ uprawnienia Min. liczba osób
Minimalne doświadczenie 1 2 3 4 5 1. Główny projektant -projektant branży
drogowej - w myśl art. 20 Prawa budowlanego uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno budowlanej* 1 Projektant jest autorem: jednego opracowania projektowego na budowę/przebudowę/rozbudowę
budynku rozumianego jako obiekt zdefiniowany w art. 3 ustawy prawo
budowlane i zaliczony do Kategorii Obiektów Budowlanych, o których mowa
w załączniku do ustawy - Prawo budowlane. Kategorie obiektów : IX 2.
Projektant branży energetycznej uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznej/ elektroenergetycznej* 1 nie określa
się 3. Projektant branży sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej) uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacji* 1 nie określa się *uprawnienia wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008r., Nr 63, poz. 394). Zamawiający dokona oceny spełnienia tego
warunku w formule spełnia -nie spełnia na podstawie załączonego do oferty
wykazu osób (Formularz nr 4.4 Potencjał kadrowy - osoby zdolne do
wykonania zamówienia).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule
spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp (Formularz nr 4.2)
stanowiący załącznik do SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. W przypadku, gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia.

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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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;
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 - 95
2 - Termin realizacji - 5
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 terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym zwłaszcza: a) przedłużające się procedury uzyskania decyzji
administracyjnych i uzgodnień branżowych, b) uzyskania od gestorów mediów warunków
technicznych przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej lub warunków przyłączenia
obiektu projektowanego do istniejących sieci c) wprowadzenia przez Zamawiającego więcej
niż dwóch korekt na etapie uzgadniania koncepcji dokumentacji projektowej. 2) Zmiany
zakresu podwykonawstwa poprzez: a) Wskazanie innych podwykonawców b) Rezygnację
podwykonawców c) Wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie
zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej
części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, 3) Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i SIWZ, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenia zamówienia 4) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie
terminu rękojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę, 5)

zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
jeżeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.), 6) zmiana danych teleadresowych
stron umowy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich
wprowadzenie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.mbpprzasnysz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska
Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej ul. J. Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 25.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii
Nałkowskiej ul. J. Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz.
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: Projekt nie jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności
ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 , poz. 1409 ze zm.), ustawie z
dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych t. j. DZ.U.2013 r. poz. 907 ze zm.) i ustawie
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. 1.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części dokumentacji podwykonawcom.
Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, których wskazujących na
obowiązek osobistego wykonania ich przez Wykonawcę. 2. W przypadku powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w Ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazwy podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp..
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

