
1 
 

Ogłoszenie nr 633001-N-2018 z dnia 2018-10-08 r. 
 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu:  
II POSTĘPOWANIE - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby 

zadania: Budowa nowej Sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka 
Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu –  

 
UWAGA! Postępowanie prowadzone jest W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, którego wartość nie 

przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie przepisów 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1025, z późn. zm.) z zachowaniem procedur wewnętrznych CUW 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w 
art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich 
jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe: Zamawiającemu powierzono przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy Pzp.  
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, krajowy numer 
identyfikacyjny 366209564, ul. Konstantego Damrota  30 , 47-220   Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo 
Polska, tel. 77 472 38 80, , e-mail sekretariat@cuwkk.pl, , faks 77 4723886 w. 14.  
Adres strony internetowej (URL): http://bip.cuwkk.pl/7/strona-glowna-bip.html  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne  
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie 
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez 
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) Tak  
http://bip.cuwkk.pl/7/strona-glowna-bip.html  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia Tak  
http://bip.cuwkk.pl/7/strona-glowna-bip.html  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem Nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie Nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim  
Adres:  
Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
ul. Damrota 30 - sekretariat  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II POSTĘPOWANIE - Wykonanie dokumentacji 
projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby zadania: Budowa nowej Sali gimnastycznej przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu –  
 
UWAGA! Postępowanie prowadzone jest W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, którego wartość nie przekracza 
równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) z zachowaniem procedur wewnętrznych 
CUW  
Numer referencyjny: CUW.26.052.2018.MK  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
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II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Opis przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy 
sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu wraz z 
łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym zgodnie z niżej przedstawionymi 
przesłankami:  

a) projektowany obiekt należy zblokować z istniejącym budynkiem szkoły i powiązać komunikacyjnie (z 
istniejącą szkołą), zapewniając wszelkie wymogi bezpieczeństwa (m.in. wejście na salę nie tylko z budynku 
szkoły, ale również drzwi ewakuacyjne na zewnątrz sali);  

b) wysokość sali około h ~ 12 m w świetle, z zastrzeżeniem pkt f;  
c) wielkość areny (płyty boiska) powinna być tak zaprojektowana, aby pomieścić pełnowymiarowe boisko do 

siatkówki wzdłuż sali i dwa treningowe boiska do siatkówki w poprzek sali wraz z odpowiednią strefą 
bezpieczeństwa. W pasie bezpieczeństwa wokół areny głównej należy zaprojektować pas funkcjonalny, 
który ma pozwolić rozmieścić ławeczki oraz drabinki gimnastyczne, ewentualnie miejsca dla widowni. 
Zaprojektowane okna/przeszklenia muszą posiadać niezbędne zabezpieczenia przed możliwością ich 
uszkodzenia;  

d) Zakres opracowania powinien obejmować projekt sali gimnastycznej z widownią dla około 80 osób, 
zapleczem higieniczno – sanitarnym i szatniami dla około 56 osób, w tym osobno dla dziewcząt (36 osób) 
i chłopców (20 osób), z magazynem na sprzęt sportowy oraz pomieszczeniem dla trenerów. 

e) Projekt powinien uwzględniać następujące branże: architektura, konstrukcja, wod – kan, elektryczna, 
wentylacyjna, centralnego ogrzewania, teletechniczna, telekomunikacyjna, nagłośnienia.  

f) Ze względu na usytuowanie działek w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i ze względu na fakt, iż 
budynek szkoły, z którym jest planowane połączenie hali figuruje w ewidencji zabytków w planowanej 
inwestycji należy dążyć do ochrony pierwotnej bryły objętego nadzorem konserwatorskim budynku szkoły 
oraz do zachowania ładu przestrzennego w obrębie przedmiotowej działki.  

 
Uwarunkowania  
Inwestycja prowadzona będzie na działkach numer 1837 i 1838 przy ulicy Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu. 
Działki nr 1837 i 1838 zlokalizowane są w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, zatem w przypadku planowanej 
inwestycji należy kierować się zapisami szczegółowymi mpzp miasta Kędzierzyn-Koźle. Według zapisów mpzp 
uchwalonego uchwałą nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003r, w strefie A ścisłej ochrony 
konserwatorskiej należy dążyć do zachowania proporcji wysokościowych zabudowy oraz dostosowania skali, bryły 
i formy nowej zabudowy do istniejącej.  
Usytuowany na terenie planowanej inwestycji budynek szkoły, z którym planowane jest połączenie hali figuruje w 
ewidencji zabytków. Z uwagi na powyższe, w planowanej inwestycji należy dążyć do ochrony pierwotnej bryły 
objętego nadzorem konserwatorskim budynku szkoły oraz zachowania ładu przestrzennego w obrębie 
przedmiotowej działki, sąsiadującej bezpośrednio z plantami miejskimi wpisanymi do rejestru zabytków pod nr 
238/90 decyzją z dnia 30.01.1990 oraz wpisanym do rejestru wraz z otoczeniem pod nr 23/2003 decyzją z dnia 
25.08.2003 budynkiem administracyjnym.  
 
Zamówienie należy podzielić na dwa etapy:  
ETAP I Opracowanie koncepcji na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z 
widownią przy I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu”.  
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I etap, tzw. faza przed - projektowa, obejmująca opracowanie II wariantów koncepcji/wizualizacji obiektu sali 
gimnastycznej i jej otoczenia przyległego w celu ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem założeń 
architektonicznych, budowlano – technicznych, uwzględniających potrzeby Jednostki Zamawiającej; Wybrany przez 
Jednostkę Zamawiającą wariant koncepcji, spośród zaproponowanych przez wykonawcę, musi zostać uzgodniony 
przez wykonawcę z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  
ETAP II „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali 
gimnastycznej wraz z widownią przy I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza w 
Kędzierzynie-Koźlu”  
II etap, tzw. rzeczywista faza projektowa i realizacji obejmująca:  

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej i wykonawczej, o 
której mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,  

b) złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-
Koźlu wraz z opracowaną dokumentacją i wszczęcie postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę,  

c) uzyskanie prawomocnej decyzji na budowę oraz przekazanie Jednostce Zamawiającej kompletnej 
dokumentacji przedmiotu zamówienia, o której mowa w niniejszej procedurze zapytania ofertowego, w 
wymaganej formie oraz egzemplarzach,  

d) współpraca z Jednostką Zamawiającą na etapie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w celu wyłonienia przez Jednostkę Zamawiającą podmiotu do rzeczowej realizacji zadania 
budowlanego. Współpraca ma polegać jedynie na udzielaniu odpowiedzi Jednostce Zamawiającej w trybie 
pilnym (z uwagi na trwającą procedurę udzielania zamówienia publicznego) na zapytania merytoryczne do 
opracowanej kompleksowej dokumentacji architektoniczno – budowlanej lub wykonawczej.  

e) pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzoną przez Jednostkę Zamawiającą inwestycją przez okres 48 
miesięcy, licząc od dnia wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.  

W zakres nadzoru autorskiego wchodzą wszystkie czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, w 
szczególności:  

 udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Jednostkę Zamawiająca;  
 sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem;  
 udzielenie Wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie;  
 dokonywania, na wniosek Jednostki Zamawiającej zmian w projekcie, w zakresie nie sprzecznym z 

pozwoleniem na budowę;  
 akceptacja wprowadzanych zmian do dokumentacji projektowej zgodnych z obowiązującymi przepisami; 

itp.  
Dodatkowe wymagania do realizacji zamówienia:  

a) Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i 
sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

b) Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymania stałego kontaktu z Jednostką 
Zamawiającą, w tym również do osobistych konsultacji, przekazania relacji z przebiegu prac w siedzibie 
Jednostki Zamawiającej.  

c) Wykonawca opisując przyszły zakres robót budowlanych w dokumentacji projektowej przestrzega zapisów 
ustawy Prawa zamówień publicznych, z zakresu opisu przedmiotu zamówienia, nie wskazuje np.: marek 
materiałów, znaków towarowych, itp. opisów, chyba że nie można opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny i 
opis parametrów równoważności”.  

Dokumentacja projektowa ma zawierać:  
a) zaakceptowaną i uzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem zabytków koncepcję/wizualizację sali 

gimnastycznej (wewnętrzną oraz zewnętrzną obiektu) wraz z przyległym otoczeniem, wykonaną w kolorze 
– 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia przez Jednostkę 
Zamawiającą (pdf);  

b) kompleksowy projekt architektoniczno – budowlany oraz wykonawczy (obejmujący: również w swoim 
zakresie wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne, projekt zagospodarowania otoczenia 
przyległego uwzględniający miejsca parkingowe). Projekt wykonawczy winien uzupełniać i uszczegóławiać 
projekt budowlany w celu prawidłowej realizacji budowy oraz w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 
do: sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przygotowania ofert przez potencjalnych 
Wykonawców, realizacji robót budowlanych, – 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 
elektronicznej (pdf);  

c) opinię geologiczną – 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf);  
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d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 
elektronicznej (pdf);  

e) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót (opracowane dla poszczególnych branż) każde 
opracowanie w 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf);  

Powyższe dokumenty winny być zgodne z ustaleniami z Jednostką Zamawiającą oraz zgodne z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami.  
 
II.5) Główny kod CPV: 71220000-6  
Dodatkowe kody CPV:  
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 150  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
 150   

 
II.9) Informacje dodatkowe:  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowania i czynności składające się na przedmiot zamówienia w 
terminie nie później niż do 150 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy  
w tym planuje się następujące terminy pośrednie:  
1. wykonanie I etapu (koncepcja) i przekazanie dokumentów Jednostce Zamawiającej - do zaakceptowania, a 

następnie uzgodnienie z konserwatorem zabytków  
 całość prac w I etapie należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 75 dni kalendarzowe od dnia 

podpisania umowy w tym:  
 w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przedstawienie Jednostce Zamawiającej dwóch 

wariantów koncepcji  
 Jednostka Zamawiająca w terminie 14 dni od daty otrzymania wariantów koncepcji wybierze wariant, 

który zostanie uzgadniany z konserwatorem zabytków  
 wykonawca w terminie 47 dni kalendarzowych uzgodni wybrany wariant koncepcji z konserwatorem 

zabytków  
2. wykonanie II etapu – przekazanie Jednostce Zamawiającej kompletnej dokumentacji wraz z innymi 

dokumentami - do sprawdzenia  
 w czasie nie dłuższym niż 75 dni kalendarzowe od zaakceptowania koncepcji przez konserwatora 

zabytków  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
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Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  
1. Wykonywanie przez Wykonawcę w latach 2013÷2018, co najmniej jednej koncepcji i jednej dokumentacji 

projektowej dotyczących Sali/hali gimnastycznej lub obiektu sportowego zamkniętego (budynku) posiadającego 
m.in. widownię, strefy bezpieczeństwa, zaplecze higieniczno-sanitarne, szatnie.  

2. Dysponowanie przez Wykonawcę przynajmniej po jednym projektancie posiadającym uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji projektowych w specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, 
Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie 
wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
 
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Nie  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  
a) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, 

podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem 
imienia i nazwiska.  

b) Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę w latach 2013÷2018, co najmniej 
jednej koncepcji i jednej dokumentacji projektowej dotyczących Sali/hali gimnastycznej lub obiektu 
sportowego zamkniętego (budynku) posiadającego m.in. widownię, strefy bezpieczeństwa, zaplecze 
higieniczno-sanitarne, szatnie.  

c) Wykaz osób (druk nr 1), którzy będą realizować zamówienie, potwierdzający, że wykonawca dysponuje 
przynajmniej po jednym projektancie posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
projektowych w specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, Warunek uznaje się za 



7 
 

spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione 
uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach 
umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich 
udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą 
mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto [PLN] 100,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
Informacje dodatkowe  
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny 
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń 
informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Dopuszcza się możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w następujących wyjątkowych okolicznościach, 

których przed zawarciem umowy nie dało się przewidzieć, a mają one wpływ:  
a) na termin wykonania zamówienia:  

1) wystąpienie siły wyższej,  
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2) przedłużające się ponad 90 dni kalendarzowych procedury uzgadniania przedmiotu zamówienia (w tym 
również uzyskanie dokumentacji od konserwatora zabytków), a które nie są spowodowane działaniem lub 
brakiem działania Wykonawcy, uniemożliwiającym kontynuowanie lub jego zakończenie,  

3) wystąpienie usług dodatkowych - jeżeli konieczność rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy następuje 
wskutek opinii, decyzji, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez inne organy i 
podmioty,  

4) udzielenie zamówienia dodatkowego, powodującego wstrzymanie realizacji przedmiotu zamówienia 
podstawowego,  

5) niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy, w tym zwlekanie ponad 30 
dni kalendarzowych z zapłatą faktur częściowych, mimo dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy.  

W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności, udokumentowanych przez Wykonawcę, Zamawiający 
wydłuży termin wykonania zamówienia o liczbę dni, którą uzna za uzasadnioną.  

b) dotyczący zmiany wynagrodzenia:  
1) W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający wprowadza następujące klauzule rewaloryzacyjne 

oparte na zmianie prawa w przypadkach: - Ustawowej zmiany podatku VAT, - Wynagrodzenie wykonawcy 
określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, może ulec zwiększeniu do 15% wartości brutto, w przypadku 
konieczności wprowadzenia przez wykonawcę w dokumentacji projektowej dodatkowych zmian, 
wynikających z pisemnego polecenia Jednostki Zamawiającej.  

2) Waloryzacja wynagrodzenia umownego będzie uruchamiana na zasadach jak niżej: -Pod warunkiem, że 
zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

3. Jeśli okaże się, że niektóre elementy przedmiotu zamówienia będą zbędne, z uwagi na wystąpienie okoliczności, 
których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy zostanie ograniczony przy 
jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia i skróceniu terminu wykonania.  

4. Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2018-10-18, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
> Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) 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  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Postępowanie prowadzone jest W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, którego wartość nie przekracza 
równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) z zachowaniem procedur wewnętrznych 
CUW  
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


