
owa: Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej
Numer og oszenia: 12989 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks 0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej odnowy Parku Dworskiego w I owej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow . Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje a)

sporz dzenie projektu budowlanego wykonawczego odnowy Parku Dworskiego w I owej, zgodnie z Projektem Koncepcyjnym Rewaloryzacji

Parku.(z wy czeniem pa acu i terenu wyspy bezpo rednio przylegaj cej do zabudowa  pa acowych). W projekcie nale y uwzgl dni :- zmian  w

koncepcji ogrodzenia parku umo liwiaj  dojazd do dawnych zabudowa  ogrodnika i drog  dojazdow  do posesji- zaprojektowanie

dodatkowych furt oddzielaj cych wysp  z pa acem od pozosta ej cz ci parku,- mo liwo  za czania cz ci o wietlenia(1/3,2/3,3/3) i w

pó niejszym okresie instalacji monitoringu parku,- w obr bie Ogrodu Japo skiego-odtworzenie dawnego uk adu wodnego (z budowlami

spi trzaj cymi i spustowymi), umocnienie brzegów(narzuty kamienne odpowiednie obsadzenia ro linne),budowa i remont mostków i k adek na

istniej cych i planowanych ci gach cie ek zgodnie z koncepcj  oraz budow  herbaciarni.b) Dodatkowo zamówienie obejmuje sporz dzenie

nast puj cych projektów budowlanych wykonawczych:- projekt renowacji cznika pomi dzy pa acem a zabudowaniami folwarcznymi,- projekt

punktu informacyjnego(adaptacja cz ci budynku biblioteki),- projekt parkingu i toalet dla kompleksu parkowego,- remont mostków w obr bie

parku ,Prace wy ej wymienione uj te w pkt. b wymagaj  sporz dzenia koncepcji i zatwierdzenia jej przez zamawiaj cego w ci gu trzech tygodni

od dnia podpisania umowy.c) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.d) uzyskanie niezb dnych warunków wpi cia i

dostawy mediów, innych decyzji, uzgodnie  i opinii wymaganych odr bnymi przepisami.e) wykonanie mapy do celów projektowych. Sporz dzenie

dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego niezb dnego do uzyskania pozwolenia na budow , w tym niezb dne projekty

wykonawcze oraz dokumentacj  do przeprowadzenia przetargu na wykonanie w/w zadania zgodnie z Prawem Zamówie  Publicznych.Uzyskanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto nale y uzyska  niezb dne uzgodnienia warunków wpi cia i dostawy mediów i

inne decyzje, uzgodnienia i opinie wymagane odr bnymi przepisami oraz wykona  map  do celów projektowych. Sporz dzenie dokumentacji

obejmuje wykonanie projektu budowlanego niezb dnego do uzyskania pozwolenia na budow  i pozwolenie Lubuskiego Konserwatora Zabytków

niezb dne projekty wykonawcze oraz dokumentacj  do przeprowadzenia przetargu na wykonanie w/w zadania zgodnie z Prawem Zamówie

Publicznych. Dokumentacj  nale y wykona  w formie papierowej i elektronicznej.

II.1.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 71.42.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 31.05.2010.

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

http://www.ilowa.pl


III.1) WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj cy da wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 z  przed up ywem terminu sk adania ofert, w jednej z

nast puj cych form: w pieni dzu, w por czeniach, por czeniach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych.2. W przypadku wniesienia wadium

w pieni dzu wykonawca wp aca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 BS I owa . Kopi  dowodu wp aty

nale y do czy  do oferty.3. Wadium w pozosta ych formach nale y przekaza  Zamawiaj cemu w osobnej kopercie przed terminem otwarcia ofert

jednocze nie do czaj c do oferty kserokopi  dokumentu wadialnego

III.2) WARUNKI UDZIA U

Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków: Opis warunków

udzia u w post powaniu (z uwzgl dnieniem ich znaczenia, je eli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych

warunków:O udzielenie zamówienia mog  ubiega  wykonawcy, którzy:1 ) posiadaj  uprawnienia do wykonywania okre lonej

dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie . 2 ) posiadaj  niezb dn  wiedz  i

do wiadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia us ugi w

przedmiocie zamówienia minimum jedno zamówienie w zakresie zbli onym do przedmiotu zamówienia z podaniem ich warto ci oraz daty

i miejsca wykonania oraz za czenia dokumentu (referencje lub protokó  odbioru) potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane

nale ycie. 3) dysponuj  osobami lub b  dysponowa  osobami, które b  uczestniczy  w wykonaniu zamówienia zdolnymi do

wykonania zamówienia, b  pisemnym zobowi zaniem innych podmiotów do udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

je eli wykonawca wska e je w wykazie. 4) znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia; 5)

nie podlegaj  wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówie  publicznych. Zamawiaj cy oceni spe nianie

warunków udzia u w post powaniu na podstawie dokumentów za czonych do oferty, o których mowa w pkt VI siwz. Opis dokonywania

oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu. Ocena spe niania w/w warunków udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

publicznego dokonana zostanie zgodnie z formu  spe nia/nie spe nia na podstawie o wiadcze  lub dokumentów za czonych w ofercie,

w oparciu o punkty zawarte rozdziale VI SIWZ. Z tre ci za czonych dokumentów musi wynika  jednoznacznie, i  w/w warunki

Wykonawca spe ni . Niespe nienie chocia by jednego z w/w warunków stanowi podstaw  do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia

oferty. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj  si  o

udzielenie zamówienia, s  zobowi zani do ustanowienia wykonawcy - pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu i zawarciu

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia s  zobowi zani do za czenia

do oferty stosownego o wiadczenia o ustanowieniu pe nomocnika. Pe nomocnictwo winno zawiera  w szczególno ci wskazanie: a)

post powania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie

zamówienia wymienionych z nazwy z okre leniem adresu siedziby, c) ustanowionego Wykonawc  - pe nomocnika oraz zakres jego

umocowania. O wiadczenie winno by  podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si  o zamówienie publiczne, w tym

Wykonawc  - pe nomocnika. Podpisy musz  by  z one przez osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli wymienione we

ciwym rejestrze lub ewidencji. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji musz  by  do czone do oferty. W przypadku wyboru

oferty z onej przez Wykonawców wspólnie, Zamawiaj cy ma prawo da , przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, umowy reguluj cej wspó prac  tych Wykonawców. Wykonawca, który nie spe ni wszystkich warunków, zostanie

wykluczony z niniejszego post powania, a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrze eniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówie  publicznych.

Wykonawca nie mo e powierzy  wykonania ca ego zamówienia Podwykonawcy. Je eli Wykonawca zamierza powierzy  wykonanie

cz ci zamówienia Podwykonawcom, Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc  w ofercie (wg Za cznika Nr 1 do SIWZ) cz ci

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy  Podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw(firm) proponowanych Wykonawców..

Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania warunków

udzia u w post powaniu: W celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu do oferty sporz dzonej w oparciu o

Formularz oferty, stanowi cy Za cznik nr 1 do SIWZ nale y do czy  nast puj ce o wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj ce

spe nienie warunków w post powaniu:1) Aktualnego odpisu z w ciwego rejestru albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do ewidencji

dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o

udzielenie zamówienia albo sk adania ofert; 2) Wykaz wykonanych us ug w przedmiocie zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed

dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - minimum

jedno zamówienie w zakresie zbli onym do przedmiotu zamówienia. Do wykazu winny by  do czone dokumenty potwierdzaj ce, e



us ugi te zosta y wykonane nale ycie - Za cznik nr 4 do SIWZ; 3) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj cy, e

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej w wysoko ci co

najmniej 100.000,00 z . 4) O wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

Prawa zamówie  publicznych - wed ug wzoru stanowi cego Za cznik nr 2 do SIWZ;5) O wiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu

wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówie  publicznych wed ug wzoru

stanowi cego Za cznik nr 3 do SIWZ; W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj cego warunku posiadania przez Wykonawc

niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz, e dysponuj  potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub

przedstawi  pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do wykonania

zamówienia, 6) Zamawiaj cy da:a. Wykazu osób, którymi dysponuje lub b dzie dysponowa  Wykonawca i które b  uczestniczy  w

wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do

wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci - Za cznik nr 5 do SIWZ. b) Pisemnego zobowi zania

innych podmiotów do udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, je eli w wykazie osób Wykonawca wskaza  osoby,

którymi b dzie dysponowa . c) Dokumentów stwierdzaj cych, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia,

posiadaj  wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie . Zgodnie z art. 26 ust. 3 Prawa

zamówie  publicznych zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze  i dokumentów, o których

mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie z yli pe nomocnictw albo którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj ce b dy, lub którzy z yli wadliwe pe nomocnictwa do ich z enia w

wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie

post powania. Z one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez Wykonawc

warunków udzia u w post powaniu oraz spe nianie przez oferowane dostawy, us ugi lub roboty budowlane wymaga  okre lonych przez

Zamawiaj cego, nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert. Zamawiaj cy wzywa tak e, w wyznaczonym przez

siebie terminie, do z enia wyja nie  dotycz cych o wiadcze  i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówie

publicznych. Zawarto  oferty: o wiadczenia Wykonawcy okre lone w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówie

publicznych, formularz ofertowy, dokumenty wskazane w rozdziale 6 SIWZ, projekt umowy zaakceptowany podpisem Wykonawcy..

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: najni sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilowa.pl.

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: www.ilowa.pl.

IV.3.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 05.02.2010 godzina 12:00, miejsce: Urz d

Miejski ; ul. eromskiego 27 ; 68-120 I owa ; okój nr 14.

IV.3.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

http://www.ilowa.pl.
http://www.ilowa.pl.

