
Janów Podlaski: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa dawnych 
warsztatów na pracownię mechanizacji rolnictwa w Janowie Podlaskim przy ul. 
Siedleckiej 1 
Numer ogłoszenia: 95430 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 
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: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim , ul. 
Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, woj. lubelskie, tel. 083 3413056, faks 083 3413056. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła ponadgimnazjalna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowa dawnych warsztatów na pracownię mechanizacji rolnictwa w 
Janowie Podlaskim przy ul. Siedleckiej 1. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) 
przebudowy dawnych warsztatów na pracownie mechanizacji rolnictwa w Janowie Podlaskim 
przy ul. Siedleckiej 1- pow. użyt. budynku około 530 m2. 1. Zadanie to polega na wykonaniu 
dokumentacji projektowej branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Branża budowlana: 
wydzielenie węzła sanitarnego w części budynku z przeznaczeniem na sanitariaty i 
umywalnie dla 20 osób, przebudowa wrót garażowych, zaprojektowanie kanału rewizyjnego, 
wymiana stolarki otworowej, wymiana pokrycia dachu, remont ścian, podłoży budowlanych, 
sufitów, remont elewacji budynku. Branża elektryczna: wymiana instalacji elektrycznej i 
doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami 
budowlanymi. Branża sanitarna: wymiana instalacji c.o., wymiana i przebudowa instalacji 
wodnej, kanalizacyjnej i wentylacji, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wyliczenie 
bilansu cieplnego dla ogrzewania budynku oraz zapotrzebowania na c.w.u. Dokumentacja 
projektowa powinna zawierać: projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.; specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz.; informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia - w każdym projekcie; przedmiar robót - 1 egz.; kosztorys inwestorski - 1 
egz.; wszelkie konieczne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i opinie - w każdym projekcie 
(jeśli takie są wymagane); wersję elektroniczną dla wszystkich pozycji - na płytce CD lub 



DVD zapisaną w formacie pdf (portable data format) - 1 szt. 2.Pełnienie nadzoru autorskiego 
w czasie trwania prac remontowych. 3.Uzyskanie pozwolenia na budowę, lub dokonanie 
zgłoszenia robót i przyjecie go bez uwag przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej jest równoznaczne z zakończeniem prac projektowych. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

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: Okres w 
dniach: 30. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w 
tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu 
dokumentacji projektowej w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. W 
celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa 
powyżej, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w 
tym okresie, ( zgodnie z załącznikiem nr3 formularza oferty) wraz z podaniem 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 



wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Wystarczające będzie wskazanie w wykazie oraz 
załączenie dowodów dotyczących usług w liczbie i w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia opisanego warunku wiedzy i doświadczenia. Dowodami 
o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do 
nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi dysponować (jedną osobą dla każdej z branż) zdolną do 
wykonania zamówienia tj.: Posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności: Branża budowlana - uprawnienia do 
projektowania bez ograniczeń, branża sanitarna - uprawnienia do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, branża elektryczna - 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
11.09.2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane art. 16 ust. 1 i 1a. 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów;. 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony Formularz Oferty (załącznik nr 1 do siwz); Pełnomocnictwo ustanowione do 
reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem notarialnie. Wykonawca zgodnie z artykułem 26 ust. 2b Prawa zamówień 
publicznych może polegać na wiedzy doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich podczas wykonywania przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie to 
powinno wskazywać na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu 
realizacji zamówienia, określać zakres i formę udostępniania zasobów oraz okres jakiego to 
zobowiązanie dotyczy. Powyższe oznacza, iż wykonawca celem udowodnienia 
zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji danego 
zamówienia, o ile korzysta z zasobów innych podmiotów, jest zobowiązany do przedłożenia 
stosownego oświadczenia tych podmiotów w formie pisemnego zobowiązania. Zobowiązanie 
takie należy złożyć w originale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie 



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.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 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z 
warunkami podanymi poniżej: Zmiana wynagrodzenia wykonawcy - może nastąpić w 
przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku Vat; Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://zsjp.janowpodlaski.net 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół im. Adama Naruszewicza ul. Siedlecka 1 21-505 Janów Podlaski Sekretariat. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza ul. 
Siedlecka 1 21-505 Janów Podlaski Sekretariat. 

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 

 


