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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego 
zagospodarowania parku wokół Jeziórek w Sierpcu na działkach 2200, 1608/2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia budowy dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania 
parku wokół Jeziórek w Sierpcu na działkach 2200, 1608/2. 
2. Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego w 
oparciu o załączoną do SIWZ Koncepcję zagospodarowania zieleńca przy Jeziorkach w Sierpcu 
(załączniki: nr 6, 7, 8). Wykonawca będzie odpowiedzialny za autorskie wykonanie dokumentacji 
projektowej. 
3. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
1)Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy zagospodarowanie terenu (2,0 ha) - roślinność 
obejmujący dodatkowo: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Kosztorys inwestorski 
c) Kosztorys przedmiarowy Dla zadań: usunięcie wytypowanych drzew wg opisu przedmiotu 
zamówienia załącznik nr 6 sadzenie kompozycji roślinnych (krzewów liściastych, roślin 
okrywowych, bylin oraz roślin wodnych) Drzewa do posadzenia 10szt. Krzewy do posadzenia 
440m2 Rośliny okrywowe do posadzenia 1027m2 Byliny i Roślinność szuwarowa 2300m2 
założenie trawnika Trawniki 7000m2
2)Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy - budowa obiektów kubaturowych: altan parkowych, 
pomostów dla wędkarzy, schodów drewnianych obejmujący dodatkowo: 
a)Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b)Kosztorys inwestorski 
c)Kosztorys przedmiarowy Dla zadań: budowa obiektów kubaturowych: altan parkowych Altany 
parkowe 3szt. x30m2 90m2 Altany są zaplanowane jako podmurowane na wylewce betonowej, 
w konstrukcji drewnianej z naturalnym drewnianym przykryciem. Zestawienia powierzchni : altany 
ok. 30 m² każda budowa pomostów dla wędkarzy, 2 stopniowane drewniane tarasy kawiarniane w 
północnowschodnim narożniku Jeziorek Pomosty dla wędkarzy 3 szt. 67m2x3 szt. Pomosty 
kawiarniane 645m2 Projekt przewiduje wyposażyć strefę dla wędkarzy w pomosty, natomiast cześć 
północnowschodnim narożniku Jeziórek pokryją stopnie drewniane schodzące nad wodę. Należy 
przyjąć rozwiązania konstrukcyjne dla projektowanych pomostów i schodów nad wodą, nie 



dopuszczające do perforacji dna zbiornika wodnego. 
3)Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy - przyłącze energetyczne i oświetlenie obejmujący 
dodatkowo: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Kosztorys inwestorski 
c) Kosztorys przedmiarowy Dla zadań: budowa przyłącza energetycznego oraz instalacji 
elektrycznej oświetlenia parkowego wraz z posadowieniem słupów z oprawami; Słupy z oprawami 
(wliczona instalacja energetyczna) 56szt. oświetlenie parku typowymi oprawami parkowymi w 
kolorze czarnym matowym z (łebkiem) klosza w kolorze czerwonym nawiązującym do czerwonego 
daszku domku dla łabędzi. 
4)Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy - studnie przelewowe i studnia przepompowni 
(adaptacja i modernizacja na potrzeby parku) obejmujący dodatkowo: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Kosztorys inwestorski 
c) Kosztorys przedmiarowy Dla zadań: budowa przyłącza wodociągowego zakończonego studnią 
wodomierzową. przebudowa istniejących studni (studnia kanalizacyjna przelewu oraz 
przepompownia dla systemu napowietrzania stawu) kolidujących z istniejącym oraz 
projektowanym układem dróg (obniżenie obu studni); 
5)Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy - zmiana lokalizacji skrzynek energetycznych 
obejmujący dodatkowo: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Kosztorys inwestorski 
c) Kosztorys przedmiarowy 
6)Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy - drogi ok. 3600m2 obejmujący dodatkowo: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Kosztorys inwestorski 
c) Kosztorys przedmiarowy Dla zadania: Budowa dróg i placów parkowych (nawierzchnie: 
żwirowa stabilizowana technologii HanseGrand, place w nawierzchni drewnianej, ciąg pieszo-
jezdny ul. Fredry - nawierzchnia TerraWay); Drogi piesze HanseGrand 2000m2 Drogi pieszo 
jezdne TerraWay 764m2 place w nawierzchni drewnianej 750m2 
7)Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy - wyposażenie - ławki, kosze, tablice, urządzenia dla 
dzieci oraz młodzieży obejmujący dodatkowo: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Kosztorys inwestorski 
c) Kosztorys przedmiarowy Dla zadania: Montaż elementów wyposażenia i małej architektury: 
ławki, kosze, tablice, urządzenia zabawowe (place zabaw 4 szt.) wraz z nawierzchniami 
bezpiecznymi (maty gumowe przerośnięte trawą), urządzenia siłowni etc..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.11.2011.

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

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
4 000,00 PLN. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)..

III.2) ZALICZKI



• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• oświadczenie 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• w okresie ostatnich trzech lat przed dniem otwarcia ofert usług odpowiadających 
postawionemu warunkowi, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i inwestorów 
oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane 
należycie. W tym okresie Wykonawca opracował co najmniej jeden projekt dla 
inwestycji odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 
zagospodarowania parku o pow. minimum 1ha w zakresie: - układu dróg i placów ok 
2000 m2 - placów zabaw min 2 szt - elementów wyposażenia oraz małej architektury 
min. 1 kompl. - oświetlenia i instalacji elektrycznych - instalacji wodno-
kanalizacyjnych - kompozycji roślinnych 

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• oświadczenie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, tj. mogącymi wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie w 
zakresie projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, 
drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci: instalacji elektrycznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• oświadczenie 

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 spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym 



okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie 

• 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  dla  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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• 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 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Uzasadnieniem zmian w umowie może być: 
1)skrócenie terminu wykonywania umowy, obniżenie kosztu wykonywania robót i tym samym 
wynagrodzenia Wykonawcy, 
2)uzyskanie dłuższego terminu gwarancji, 
3)inne okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania robót przewidzianych w umowie, 
a przewidziane w katalogu zmian umowy. 
2.Katalog zasad zmian umowy 
1)wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 
2)wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 
3)zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany ze 
zmianą - inicjowana przez Wykonawcę; 
4)zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego zamówienia lub 
zmiana technologii, systemu - poprzedzona protokołem konieczności sporządzonym przez 
inspektora nadzoru, inicjowana przez obie strony umowy; 
5)poprawienia warunków gwarancji; wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie usług 
będących przedmiotem umowy zgodnie ze szczegółowym opisem; 
6)zmiana danych teleadresowych Wykonawcy; 
7)zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności utrudniających 
terminową jego realizację - inicjowana przez obie strony umowy; 
a)opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów; 
b)epidemii lub działań rządowych; 
c)siły wyższej; 
d)jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub dające się przypisać 
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na terenie budowy. 
3.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, pokrycia kosztu ani zysku, 
jeżeli w zakresie w jakim jego uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub 
opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 
4.Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych 
w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 
5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod 
rygorem nieważności. 



6. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać faktyczną i prawną jej przyczynę oraz skutek 
finansowy i merytoryczny dla realizowanego zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc 
sekretariat pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: .
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

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński
(-)

ZASTĘPCA BURMISTRZA


