
Zapytanie ofertowe  Gminy i Miasta Jastrowie w  spr awie wykonania 
dokumentacji projektowej 18 rodzinnego budynku komu nalnego. 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobran żowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalneg o 18-rodzinnego w 
Jastrowiu, przy ul Aleja Wolno ści dz. o nr ewid. 3028/9 o powierzchni 
0,9853 ha ( oznaczenie w planie 8MW5), działka 3028 /8 o powierzchni 0,1644 
ha, (oznaczenie w planie Kp), działka 3028/7 o powi erzchni 0,0192 ha 
(oznaczenie w planie Zi)  - woj. Wielkopolskie. 
Budynek mieszkalny 18-rodzinny, podpiwniczony,  wyk onany w technologii 
tradycyjnej, z dachem płaskim, krytym pap ą z dwufunkcyjnymi kotłami 
gazowymi ( ogrzewanie mieszkania i ciepła woda) na  ka żdy  lokal  
mieszkalny  oraz  infrastruktur ą  techniczn ą zewn ętrzn ą i zagospodarowaniem  
terenu  dla  której obowi ązuje Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzony uchwała Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
30.10.2007 roku 
 Struktura przewidywanych lokali mieszkalnych: 
1) mieszkania 2  pokojowe z kuchni ą widn ą, o powierzchni pokoi około 36 m2- 
6 mieszka ń 
2) mieszkania 2-pokojowe z kuchni ą widn ą, o powierzchni pokoi około 44 m², 
12 mieszka ń. Cztery mieszkania na parterze przystosowane dla osó b 
niepełnosprawnych.  
Projekt  powinien  mie ć form ę i estetyk ę zabudowy nieruchomo ści 
harmonizuj ącą z formami zabudowy  na  s ąsiednich  działkach, budynek 3 
kondygnacyjny z trzema klatkami wej ściowymi.  
  
Dokumentacja projektowa powinna posiada ć wszystkie niezb ędne do realizacji 
inwestycji uzgodnienia. 
Zamawiaj ący zastrzega, przestrzegania konieczno ści starannej i spójnej 
koordynacji mi ędzybran żowej. 
Przedmiot zamówienia obejmuje równie ż pełnienie bran żowego nadzoru 
autorskiego nad inwestycj ą. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1)  uzyskanie matrycy aktualnej mapy sytuacyjno-wys oko ściowej do celów 
projektowych; 
2) wykonanie bada ń gruntowo-wodnych z ustaleniem geotechnicznych 
warunków posadowienia budynku mieszkalnego na teren ie działki;  
3) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnie ń, o świadcze ń 
niezb ędnych dla uzyskania pozwolenia na budow ę; 
4) wykonanie: 
a) projektu budowlanego dz.  nr 3028/9.   w zakresi e: 
- architektoniczno-budowlanym budynku - 5 egz.; 
b) projektów wykonawczych dla inwestycji  
- projekt architektury - 5 egz.; 
- projekt konstrukcyjny - 5 egz.; 
- projekt geologiczny - 3 egz. 
- projekt wod. - kan - 5 egz. 
- projekt c.o. - 5 egz.; 
- projekt instalacji gazowej - 5 egz.; 
- projekt instalacji elektrycznej - 5 egz.; 
- projekt monitoringu - 5 egz.; 
- projekt o świetlenia zewn ętrznego - 5 egz.; 
- projekt zewn ętrznych sieci wodoci ągowych, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej  - 5 egz. 
- projekt zagospodarowania terenu (ci ągi jezdne, miejsca parkingowe, 
ci ągi piesze, plac zabaw, osłona śmietnikowa, nasadzenie zieleni) - 5 egz. 
- projekt dróg dojazdowych z uwzgl ędnieniem drogi po żarowej - 5 egz.; 
- projekt  organizacji  ruchu  drogowego  w  takcie   budowy- 5 egz.; 
- projekt organizacji ruchu drogowego i pieszego - 5 egz.; 



- projekt zabezpiecze ń przeciwpo żarowych i konstrukcji budynku - 5 
egz. 
c) przedmiarów robót dla projektowanego zakresu inw estycji - po 2 egz.; 
d) kosztorysów inwestorskich - po 2 egz. dla projek towanego zakresu 
inwestycji; 
e) Zbiorczego Zestawienia Kosztów Zadania - 2 egz.;  
f) Planu Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia - 2 egz.; 
g) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro bót budowlanych dla 
wszystkich bran ż- 2 egz. 
h) przedło żenie potwierdzonego przez odpowiedni urz ąd wniosku o wydanie  
pozwolenia na budow ę. 
Projektu dla działek 3028/8 oznaczonej Kp i projekt u dla działki 3028/7 
oznaczonej Zi 
i) Kompletna dokumentacja projektowa zostanie oprac owana, (poza tradycyjn ą 
form ą pisemn ą     poszczególnych opracowa ń) i przekazana Zamawiaj ącemu na 
nośniku elektronicznym tj. płycie CD w formacie pdf- 2  egz. 
5) Wymagania specjalne: 
a) projekt budowlany Wykonawca wykona zgodnie z roz porz ądzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika cji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-u żytkowego 
(Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z pó źn. zmianami); 
b) projekty wykonawcze we wszystkich bran żach - Wykonawca opracuje zgodnie 
z rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zm.); 
c) kosztorys inwestorski Wykonawca opracuje zgodnie  z rozporz ądzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sp rawie  okre ślania metod 
i podstaw sporz ądzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow anych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
okre ślonych w programie funkcjonalno-u żytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
d) Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania  
 
 
 
Zamawiaj ący wymaga udzielenia 36 miesi ęcy r ękojmi na wykonane prace 
projektowe b ędące przedmiotem niniejszego post ępowania. Niezale żnie od 
udzielonej r ękojmi zamawiaj ący wymaga udzielenia zamawiaj ącemu pisemnej 
gwarancji jako ści na wykonane prace projektowe b ędące przedmiotem 
niniejszej SIWZ do upływu terminu r ękojmi za wady obiektu, wykonanego na 
podstawie dokumentacji, stanowi ącej przedmiot niniejszej Umowy. 
ZAMAWIAJCY WYMAGA AKTUALIZACJI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARU ROBOT 
NIEZBEDNEGO DO OGŁOSZENIA PRZETTARGU NA WYKONASTWO ROBOT BUDOWLANYCH W 
OKRESI DO 2 LAT OD DNIA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA BUD OWĘ. 
Wykonawca składa w i mieniu Zamawiaj ącego kompletn ą dokumentacj ę projektow ą  
w celu uzyskania pozwolenia na budow ę. 

Kryteria oceny wykonawców 

Rodzaj kryterium: Cena 
Wartość procentowa kryterium: 95%  
 Doświadczenie  -                          5% 

Wadium: 

Zamawiaj ący nie  wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 



Adres www specyfikacji przetargu: 

http://www.Jastrowie.pl  bip 
Urz ąd Gminy i Miasta Jastrowie 
64-915 Jastrowie  ul Żymierskiego 79 
Lub bip.jastrowie.pl 

Wymagana wiedza 

Wykonawca jest zobowi ązany wykaza ć, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem wszcz ęcia post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a je żeli 
okres działalno ści jest krótszy - w tym okresie wykonał usługi niez będne do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i do świadczenia - nale ży wykaza ć 
wykonanie prac projektowych, obejmuj ących projekt co najmniej jednego 
obiektu budowlanego, stanowi ącego budynek mieszkalny, o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej ni ż 500 m2, z podaniem ich warto ści, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców (wykonawca zobowi ązany jest zawrze ć ww. 
informacje w zał. nr 3 do SIWZ)  

Wymagany potencjał 

nie dotyczy 

Wymagana umiejętności 

Wykonawca jest zobowi ązany wykaza ć, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w 
wykonywaniu zamówienia posiadaj ą wymagane uprawnienia - zamawiaj ący wymaga 
wykazaniem si ę co najmniej po 1 osobie posiadaj ącej uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budo wnictwie w zakresie 
projektowania w specjalno ści: 
- architektonicznej, 
- konstrukcyjno - budowlanej, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądze ń sanitarnych. 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądze ń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 
 
oraz, że osoby te posiadaj ą aktualne za świadczenie przynale żności do 
wła ściwej Izby In żynierów Budownictwa. 
Wykonawca może przewidzie ć do wykonania zamówienia jedn ą, lub wi ęcej osób 
posiadaj ących sumarycznie wszystkie uprawnienia wskazane pow yżej. 

Wymagana sytuacja ekonomiczna 

Wykonawca jest zobowi ązany wykaza ć, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ści zwi ązanej           
z przedmiotem zamówienia na kwot ę minimum 50.000,00 zł (słownie 
pi ęćdziesi ąt tysi ęcy złotych) 
 
TERMIN WYKONANAIA 20.12.2015 R 
 
OFERTA 
Oferty z cena nale ży składa ć w terminie do 11.06.2015 godz. 10.00                
w siedzibie zamawiaj ącego ( Urz ąd Gminy i Miasta w Jastrowiu pok. nr 13) 
ul. Żymierskiego 79    64-915 Jastrowie . Otwarcie nast ąpi w w/w  dniu o 
godz. 10.10. Oferta w zamkni ętej kopercie z dopiskiem przetarg na projekt 
budynku komunalnego  z dopiskiem nie otwiera ć prze 11.06.2015 godz. 10.10 . 
Osoba uprawiona do kontaktu  Ryszard Sarna tel. 67(  2662211) 


