
Urzad Zamówien Publicznych Strona l z 4

BURMISTRZ
MIAST A I GMINY OZARÓW
ul. Stodolna l, 27-530 Ozarów

Ozarów: Opracowanie dokumentacji na projekt bazy
sportowo-kultura Ino-rekreacyjnej na terenie istniejacego

kompleksu sportowego przy ul. Lesnej w Ozarowie.

Numer ogloszenia: 81600 - 2008; data zamieszczenia:
21.04.2008

OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU- uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEJ~GlA l: __;ZAMAV\LIA.lACY

lo 1) NAZWA I ADRES: Urzad Miasta i Gminy w Ozarowie, ul. Stodolna l, 27-530 Ozarów, woj.
swietokrzyskie, tel. 0158610700 do 702, fax 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ozarow.pl

lo 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OPIS

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Opracowanie dokumentacji na projekt bazy
sportowo-kulturalno-rekreacyjnej na terenie istniejacego kompleksu sportowego przy ul. Lesnej w
Ozarowie. .

11.1.2) Rodzaj zamówienia: uslugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót lacznie z niezbednymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem
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pozwolenia na budowe.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:

W ramach projektowanej bazy sportowo-kultura Ino-rekreacyjnej na terenie istniejacego kompleksu

sportowego, nalezy przewidziec nastepujace elementy lub obiekty:

Blok sportowy:

-projekt modernizacji istniejacej plyty boiska glównego,

-projekt przebudowy istniejacych trybun max. 800 miejsc

-projekt zadaszenia nad czescia trybun od strony zachodniej 300-400 miejsc

-projekt boiska treningowego owym. 55760 - 907100 o nawierzchni sztucznej wraz z ogrodzeniem i
oswietleniem

-projekt boiska treningowego sredniowymiarowego o nawierzchni naturalnej

-projekt biezni lekkoatletycznej wokól boiska glównego o nawierzchni sztucznej

-projekt urzadzen lekkoatletycznych (skocznia, rzutnie itp.)

Blok kulturalno-widowiskowy (imprez masowych):

-projekt budynku zaplecza (ogrzewany- kolektor, pompa ciepla), zawierajacego:

-4 zespoly szatniowe z zapleczami sanitarnymi

-2 pokoje trenerskie,

-pokój sedziowski

-salke wielofunkcyjna na 40 osób wraz z zapleczem,

-pokój klubowy,

-w suterenie pomieszczenie gospodarcze

-projekt sceny zadaszonej wraz z wyposazeniem technicznym

- przed scena utwardzony plac od bramy wjazdowej

Blok rekreacyjny:

-projekt kortów tenisowych o nawierzchni sztucznej, wraz z oswietleniem i ogrodzeniem,

-projekt boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka) wraz z oswietleniem i ogrodzeniem,

-projekt boisk mlodziezowych ogólnodostepnych,

-projekt placu zabaw dla dzieci.

W ramach opracowania dokumentacji nalezy ponadto przewidziec:

-projekt przekladki istniejacych urzadzen podziemnych w ewentualnych miejscach lokalizacji obiektów,

-projekt oswietlenia terenu,

-projekt monitoringu calego terenu,

-projekt ogrodzenia terenu

-projekt miejsc parkingowych

Opracowania pozostale:

- aktualna mapa do celów projektowych;

- wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczególowymi.

Koncepcja rozwiazan do uzgodnien z Zamawiajacym.

11.1.4) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 74.22.23.00-4.

11.1.5) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: Nie.

11.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiacach: 8.

SEKCJAJ:XI:nINFQRI'Il1\CJt:- Q CI1ARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,..FINANSQWYM .:tTECHNICZNYM

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/ site/uzp/bzp/pokaz?recordld= 1275996 2008-04-21



Urzad Zamówien Publicznych Strona 3 z 4

111.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane..

111.2) WARUNKI UDZIALU

Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunków: O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:

l)posiadaja uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci okreslonej
przedmiotem zamówienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien,

2)posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wymagane jest w szczególnosci:
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jesli okres dzialalnosci jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2

uslugi, które odpowiadaja swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia- jeden obiekt

zrealizowany zawierajacy pelnowymiarowe boisko do pilki noznej z bieznia i boiska do gier zespolowych
(siatkówki, koszykówki itp.) oraz zalaczenie dokumentów potwierdzajacych, ze wykazana usluga

(uslugi) zostala wykonana z nalezyta starannoscia np. referencji.

-posiadaja ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci

gospodarczej na kwote jak wartosc zamówienia
- dysponowanie osoba (osobami) posiadajacymi uprawnienia budowlane do projektowania aktualnym

zaswiadczeniem z wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

3)znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia.

4)nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenia zamówienia.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania powyzszych warunków na podstawie

zlozonych (przez Wykonawce, podmioty wystepujace wspólnie) dokumentów

na zasadzie spelnia; nie spelnia.

Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu: -Oswiadczenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spelnia wymogi art. 22 ust. 1

Upzp
-Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu o rejestru lub zgloszenia do ewidencji
dzialalnosci gospodarczet wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu do
skladania ofert

- Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie

zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 uslugi,

które odpowiadaja swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia- jeden obiekt zrealizowany

zawierajacy pelnowymiarowe boisko do pilki noznej z bieznia i boiska do gier zespolowych (siatkówi,
koszykówki itp.), z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczenie dokumentów

(np. referencji, protokolów odbioru) potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie

-Wykaz osób i podmiotów, które beda realizowac przedmiot zamówienia ich kwalifikacje
(doswiadczenie), a takze zakres wykonywanych czynnosci. Wymagana jest osoba (osoby) posiadajaca

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia oraz
zalaczenie posiadanych uprawnien wraz z aktualnym zaswiadczeniem, z wlasciwej izby samorzadu

zawodowego. Wymagane jest równiez wskazanie wsród wskazanych osób koordynatora wykonania

przedmiotu umowy.
- Pelnomocnictwo, jezeli Wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niz to wynika z zapisu we

wlasciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej, zgodnie z art. 23 Upzp dotyczy takze

Wykonawców wystepujacych wspólnie- tj. konsorcjum, S.C.
- Polise a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej
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SEKCJA IV=-PRO~EPJJ RA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.l) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert: naj nizsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.l) Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta i Gminy

Ozarów, ul. Stodolna 1,27-530 Ozarów, pokój nr 31.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego okreslonych w sposób umozliwiajacy
przygotowanie sie wykonawców do udzialu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV 3.3) Informacja o wysokosci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiazania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli
zamawiajacy przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
30.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta i Gminy Ozarów, ul. Stodolna 1,27-530 Ozarów pokój nr
11(sekreta riat).

IV.3.S) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.3.G) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodków
Unii Europejskiej: Nie dotyczy
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