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

Pokój: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji
projektowo_kosztorysowej,tj. projektu architektonicznobudowlanego,
projektu rewaloryzacji parku w Pokoju robocza nazwarobocza
nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWOWYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU
AUTORSKIEGO.PARK W POKOJU
Numer ogłoszenia: 51274  2016; data zamieszczenia: 08.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085,
faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapokoj.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji
projektowo_kosztorysowej,tj. projektu architektonicznobudowlanego, projektu rewaloryzacji parku w Pokoju
robocza nazwarobocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWOWYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.PARK W POKOJU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowokosztorysowej, tj. projektu architektonicznobudowlanego, projektu rewaloryzacji
parku, projektu gospodarki drzewostanem, projektu układu wodnego i melioracyjnego na potrzeby utrzymania
szaty roślinnej, programu użytkowego parku, projektu zagospodarowania terenu (park linowy, plac zabaw itp.
elementy małej architektury), projektu zieleni, programów prac konserwatorskoodtworzeniowych dla zabytków
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ruchomych i innych rzeźb, projektu zabezpieczenia i remontu ruiny herbaciani, programu działań wieloletnich
w zakresie utrzymania zieleni, projektu oświetlenia, iluminacji i doprowadzenia energii elektrycznej do
wyznaczonych miejsc w parku, projektu układu komunikacji w parku, projektów wykonawczych, informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koncepcji, inwentaryzacji budowlanych, ekspertyz
technicznych, opinii specjalistów, w tym w zakresie ochrony przyrody w zakresie chronionych gatunków
roślin, zwierząt, grzybów i innych dotyczących realizowanego zadania, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, przedmiarów robót sporządzonych w oparciu o projekty wykonawcze oraz kosztorysu
inwestorskiego z opisem przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja części
zabytkowego założenia parkowego w Pokoju z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności parku i prowadzenia
edukacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych , przeniesieniem majątkowych praw
autorskich oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w specjalnościach architektonicznej i
konstrukcyjnobudowlanej oraz pozostałych branżach wynikających z zakresu prac projektowych. Celem
opracowania dokumentacji jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, odtworzeniowych, budowlanych i
innych wynikających z potrzeby rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego, w tym zabytków
ruchomych, zachowania bioróżnorodności terenu, w tym ochrony in situ, edukacji przyrodniczej i ekologicznej
oraz udostępnienie terenu opracowania odwiedzającym, w tym wkomponowanie nowoczesnych form rekreacji
i rozrywki dla różnych grup odbiorców niekolidujących z charakterem założenia z doprowadzeniem mediów, a
także zaprojektowaniem zaplecza na potrzeby parku. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również
uzyskanie map do celów projektowych,uzgodnień, warunków, zezwoleń, dokonanie przez Wykonawcę
wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie niezbędne dla
uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia do czasu zrealizowania inwestycji w oparciu o dokumentację
sporządzoną przez wykonawcę.Obszar opracowania : Przedmiotowe założenie zlokalizowane jest na
działkach o nr ewid: 221_18 k.m.5 obrębu geodezyjnego Pokój, powiat namysłowski o ogólnej powierzchni
41,6470 ha, na działce 369_95 k.m. 6  2,927, obręb Pokój, dz. 359_125 k.m.5 o pow. 0,1425 ha, dz. 366_98
droga od strony ul. Wolności obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrodyforma park
krajobrazowy: Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami strefa ochrony konserwatorskiej A w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Pokój, zabytek wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków założenie parkowe. Teren zabytkowego
założenia parkowego w Pokoju decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr
123_85 z 22.01.1985 r., nr 7_46 z 16.12.1946 r. Szczegóły w SIWZ.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.007.
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: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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 nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonych dokumentów metodą spełnia_nie
spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonych dokumentów metodą spełnia_nie
spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
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
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w
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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;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną 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:
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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;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 11
ustawy  wystawione 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)
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówieniaWarunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że dysponuje do
wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane i inne w specjalnościach
określonych w tabeli s. 1415 SIWZ legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do
stanowisk jakie zostaną im powierzone. Kandydatów na stanowisko wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu powierzonych czynności z informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami Wykonawca przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do
siwz oraz oświadczy, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania warunku, nastąpi na
podstawie złożonych dokumentów metodą spełnia _ nie spełnia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  95
2  gwarancja  5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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 wykonania umowy przedmiotu umowy, będąca następstwem działania organów
administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp.; termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 2) zmiana sposobu wykonania umowy w tym w przypadku gdy
wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na
zmiany obowiązującego prawa; 3) zmiana ceny wykonywanych usług w przypadku, jeżeli jest to konieczne i
spowodowane wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj.:
zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na
zmianę terminów, Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie. 4. Zmiana
terminu umowy nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkową zapłatę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gminapokoj.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2016
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46034 Pokój do 16.03.2016 r. do godz. 10:00
decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu..
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: Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Opolu.
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
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