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

Namysłów: Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.
Oławskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 79958 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
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 Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy
ul. Oławskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika
Zamówień: Usługi projektowania architektonicznego - 71220000-6. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie
dokumentacji projektowej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym w Namysłowie przy ul. Oławskiej.
Wynikiem modernizacji będzie uzyskanie w nowoczesnej bryle budynku pomieszczeń: 1) do odprawiania ceremonii
pogrzebowych o powierzchni ok. 120,00 m2; 2) do przechowywania zwłok i szczątków (chłodnie na 6 stanowisk), 3)
pomieszczeń biurowych i socjalnych dla 6 pracowników, 4) do przechowywania sprzętu porządkowego oraz sprzętu
do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, 5) toalet. Wewnętrzne drogi komunikacyjne powinny umożliwiać transport
trumien wózkiem. Obiekt należy dostosować do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Obszar objęty
opracowaniem został określony na załączonej mapie poglądowej i stanowi część działki Nr 2/6, arkusz mapy nr 15,
obręb ewidencyjny 0038 Namysłów. Działka Nr 2/6 stanowi własność Gminy Namysłów. Gmina Namysłów posiada
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłowa. Działka nr 2/6 wyposażona jest w instalację wodną i
elektryczną oraz zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo). Zakres opracowania obejmuje m.in.: wykonanie mapy do
celów projektowych w skali 1:500 obszaru objętego opracowaniem, inwentaryzacja obiektów, wykonanie badań
geotechnicznych, uzyskanie informacji terenowo - prawnej, mapy ewidencyjnej, wypisów z rejestru gruntów,
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego, uzyskanie wszystkich wymaganych

przepisami warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji
inwestycji, opracowanie w programie komputerowym projektu budowlanego, wykonanie projektu wykonawczego
branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, drogowej,
projekt należy wykonać w skali 1:50, rysunki określające szczegółowe rozwiązania techniczne w skali stosownej do
przedstawianego zakresu, umożliwiające Wykonawcy robót budowlanych prawidłową realizację inwestycji,
opracowanie projektu wystroju i wyposażenia pomieszczenia do odprawiania ceremonii pogrzebowych, przekazanie
Zamawiającemu zatwierdzonego projektu budowlanego w trzech egzemplarzach i projektu wykonawczego w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej oraz całość projektową w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie
CD w zapisie PDF, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na
płycie CD, w programie Norma w wersji edytowalnej, uzyskanie pozwolenia na budowę. Opracowania zostaną
wykonane zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462
z późn. zm.), ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz.
687 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania
zwłok i szczątków (Dz.U z 2011 r., Nr 75, poz. 405), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.), Wykonawca przedstawi
koncepcję projektową rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjno-materiałowych, koncepcję zagospodarowania
terenu z małą architekturą i oświetleniem zewnętrznym do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do dwóch
miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję oraz projekt wystroju i
wyposażenia pomieszczenia do odprawiania ceremonii pogrzebowych. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu
budowlanego przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego przez organ
architektoniczno-budowlany. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania robót budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej wynosi 1.000.000,00 zł. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
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.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie: architektonicznym bez
ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, instalacyjnym w zakresie instalacji i urządzeń
wodnych, kanalizacyjnych, instalacyjnym w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz
elektroenergetycznych. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje wymagane
do świadczenia usług projektowania w zakresie: architektonicznym bez ograniczeń, konstrukcyjnobudowlanym bez ograniczeń, instalacyjnym w zakresie instalacji i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych,
instalacyjnym w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych w kraju siedziby
lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju.Zamawiający dokona oceny spełnienia
powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na
podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w
punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.

2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
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 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;
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 - 90
2 - Termin wykonania - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym.
Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2016 godzina
10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3,
budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

