
 

Poznań: Wykonanie dokumentacji architektoniczno-

urbanistycznej zagospodarowania zespołu 

pocysterskiego - obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 

pl. Przemysława 9 

 

Numer ogłoszenia: 95130 - 2008; data zamieszczenia: 

07.05.2008 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. 

wielkopolskie, tel. 061 8410500, fax 061 8480556. 

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 

II.1) OPIS 

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji architektoniczno-

urbanistycznej zagospodarowania zespołu pocysterskiego - obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach pl. Przemysława 9. 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji 
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architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania zespołu pocysterskiego - obecnie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach pl. Przemysława 9 

 

1. ETAP I - dokumentacji technicznej dla zadania Renowacja elewacji budynku szkoły SOSW dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach w tym: 

- inwentaryzację architektoniczną elewacji, 

- projekt budowlany i wykonawczy elewacji wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, 

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac. 

 

2. ETAP II - koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zespołu pocysterskiego - obecnie SOSW dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach w tym:  

- wykonanie inwentaryzacji obiektów naleŜących do ośrodka, 

- wykonanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej całego kompleksu pocysterskiego, 

- wizualizacja projektu. 

 

UWAGA!!!  

TERMIN REALIZACJI ETAPU I - 1 M-C OD DATY PODPISANIA UMOWY; 

TERMIN REALIZACJI ETAPU II - 3 M-CE OD DATY PODPISANIA UMOWY. 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4. 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie. 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie. 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 1. 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

 

Informacja na temat wadium: NIE JEST WYMAGANE. 

 

 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) załączą zaakceptowany projekt umowy. 

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,  

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniŜej. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iŜ ww. warunki wykonawca spełnił. 
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Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy 

wg załączonego do siwz wzoru.; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzający, iŜ Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac 

objętych zamówieniem wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

3) oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 

ustawy (zgodnie z załączonym do siwz wzorem); 

4) wykaz wykonanych prac projektowych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, nr rejestru zabytków oraz załączenia minimum 3 dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi 

zostały wykonane naleŜycie (wykaz zgodny z załączonym do siwz wzorem); 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu naleŜy załączyć kopie uprawnień do 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalnościach w 

skazanych w programie funkcjonalno-uŜytkowym oraz aktualne zaświadczenia o przynaleŜności do 

właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa (wykaz zgodny z załączonym do siwz wzorem); 

6) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik do siwz; 

7) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej terenu zespołu pocysterskiego. 

 

 

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: najniŜsza 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.bip.powiat.poznan.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 1) w siedzibie 

zamawiającego, pok. 308; 2) listem poleconym za pobraniem; 3) pobrać z ww. strony internetowej. W 

przypadkach określonych w pkt. 1 i 2 pobierana będzie opłata w wysokości 10 zł. 

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

19.05.2008 godzina 11:00, miejsce: OFERTĘ NALEśY ZŁOśYĆ W DWÓCH ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH W 

SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ POKÓJ 002 KANCELARIA 

STAROSTWA DO DNIA 19.05.2008 r. GODZ. 11:00. 

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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