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OGŁOSZENIE

Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaprasza
do składania ofert na wykonanie usługi w postaci opracowania:
„Projektu rozbiórki wiaty wraz z wagą samochodową, polożoną w pasie drogowym na
zbiegu ul. Kwiatkowskiego i drogi prowadzącej do ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim", na działkach nr 3/35 i 3/59 (Obr. 43, ark. 4).
Zakres zamówienia obejmuje:
zakup map do celów projektowych;
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ( w tym projektu rozbiórki wraz
z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów
robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót). W dokumentacji
określone zostaną materiały z rozbiórki, które będą stanowić własność Wykonawcy;
uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem opinii,
warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji;
uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na rozbiórkę;
projekt zabezpieczenia budynku zlokalizowanego na działce nr 3/58 (Obr. 43, ark. 4)
w trakcie robót;
projekt zabezpieczenia budynku zlokalizowanego na działce nr 3/58 (Obr. 43, ark. 4)
po wykonaniu rozbiórki wiaty wraz z wagą samochodową;
wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie rozbiórki pomiędzy ul. Kwiatkowskiego
a drogą prowadzącą do ul. Świętokrzyskiej.
Dokumentacja winna być opracowana w 5 egz. plus 2 egz. w wersji elektronicznej na
płycie CD.
Oferty mogą składać podmioty:
L posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zamówienia.
W cenie oferty należy uwzględnić:
koszt map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
inwentaryzację stanu istniejącego, ewentualny demontaż przyłączy,
dokonanie uzgodnień w zakresie wymaganym prawem budowlanym, w tym
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
jednokrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich na wniosek Inwestora.
Biuro projektów jest zobowiązane do:
wykonania wszystkich prac projektowych, które są niezbędne w celu spełnienia aktualnych
warunków technicznych, służących prawidłowemu prowadzeniu prac rozbiórkowych;
wykonania przedmiaru robót; uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, kosztorysu inwestorskiego.
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 10 grudnia 2019 roku. Data ta będzie
ostatecznym dniem złożenia wniosku w imieniu Zamawiającego do Wydziału Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wykonawca do dnia 10 grudnia 2019 r. przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia
wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, 1 egz. projektu wraz z kompletem

kosztorysów inwestorskich, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót + 2 egz. w wersji elektronicznej całości dokumentacji projektowej.
Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 2 egz.
projektu budowlanego z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
Ofertę zawierającą:
proponowaną cenę w rozbiciu cena netto, VAT, brutto,
wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
wykaz osób którymi dysponuje oferent do wykonania zadania.
Oferent spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli:
posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał
minimum jedno zamówienie polegające na wykonaniu projektu rozbiórki lub projektu
budowy, rozbudowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę o wartości minimum 6.000,00 zł brutto,
dysponuje osobami do realizacji zamówienia:
- projektantem, wskazana osoba posiadająca kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia
architektoniczne, bądź odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do
projektowania lub uprawnienia architektoniczne, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Projekt rozbiórki wiaty wraz
z wagą samochodową, położoną w pasie drogowym na zbiegu ul. Kwiatkowskiego i drogi
prowadzącej do ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim", w terminie do dnia
12.09.2019 roku do godz. 09.30 w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 11.
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem kuriera/poczty prosimy ofertę kierować na
adres: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, sala A,
stanowisko 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5. Liczy się data
i godzina wpływu do Biura Obsługi Interesanta.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podlega negocjacjom w dół.
Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty
30.000,00 EURO.
Oferty powyżej 30.000,00 EURO oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Negocjacje z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną
przeprowadzone w dniu 12.09.2019 roku o godz. 10.00 w pokoju 221 Urzędu Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu
Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 233 lub pod numerem telefonu (0-41) 26-72-190,
osoba do kontaktu Anna Strąpoć.
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