
Sierpc: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu 
miejskiego w Sierpcu wraz z kompleksem trybun obsługującym funkcje pomocnicze stadionu 
oraz budowę zadaszonej sceny i utwardzonego placu przed sceną z funkcją zimowego 
lodowiska na terenie Gminy Miasto Sierpc ulica Piastowska 39, złoŜenie wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski 
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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 
projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego w Sierpcu wraz z kompleksem 
trybun obsługującym funkcje pomocnicze stadionu oraz budowę zadaszonej sceny i utwardzonego 
placu przed sceną z funkcją zimowego lodowiska na terenie Gminy Miasto Sierpc ulica Piastowska 
39, złoŜenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie 
dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego w Sierpcu wraz z 
kompleksem trybun obsługującym funkcje pomocnicze stadionu oraz budowę zadaszonej sceny i 
utwardzonego placu przed sceną z funkcją zimowego lodowiska na terenie Gminy Miasto Sierpc 
ulica Piastowska 39 na podstawie opracowania >Koncepcja architektoniczna zagospodarowania 
terenu stadionu miejskiego<, zwanego dalej >Koncepcją<, oraz na podstawie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, chyba Ŝe Wykonawca zaproponuje zmiany wraz z 
uzasadnieniem, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, 2. ZłoŜenie w imieniu 
Zamawiającego kompletnego, zawierającego wszystkie niezbędne uzgodnienia, wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę w tym zakresie, 3. Nadzór autorski obejmujący uczestniczenie w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane będące przedmiotem opracowanej 
dokumentacji, to jest w razie potrzeby dwukrotne zaktualizowanie kosztorysów oraz udzielanie 
wykonawcom odpowiedzi na pytania związane z projektem oraz zgodnie z prawem budowlanym 
nadzór autorski stricte nad realizowaną inwestycją, przy czym warunkiem objęcia niniejszą umową 
tych czynności jest rozpoczęcie realizacji inwestycji w ciągu dwóch lat od uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na budowę, w tym w szczególności: 1) czuwanie w toku robót 
wykonawczych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i uŜytkowych z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami i normami, 2) uzupełnienia szczegółów 
projektowych oraz wyjaśnienia wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, 
3) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą robót moŜliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 4) udział w 
komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze robót budowlanych. 4. Koncepcja, o której mowa 
w 1. jest częścią SIWZ udostępnioną na stronie internetowej zamawiającego. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 90. 

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 
700,00 PLN. 

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

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonania co najmniej trzech projektów kubaturowych z wyłączeniem hal 
produkcyjno-magazynowych o powierzchni uŜytkowej minimum 2 000 m2 oraz o 
wartości minimum 180 tys. PLN brutto w tym jeden albo inny zawierający 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uzgodnieniami, z utwardzonymi placami, 
o powierzchni minimum 5 000 m2, wyposaŜonymi w infrastrukturę techniczną w 
postaci kanalizacji deszczowej. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadanie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na kwotę 
nie mniejszą niŜ 1 000 000 PLN. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 



okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe 
inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 



miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Dla celów potwierdzenia oświadczenia woli Wykonawcy (poprawna reprezentacja) zaleca się 
załączenie wydruku ze strony rejestru przedsiębiorstw www.firma.gov.pl bądź aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru bądź aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 

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: najniŜsza cena. 

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 

1. zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w terminie związanym z 
wejściem w Ŝycie zmiany - moŜe być zainicjowana przez kaŜdą ze stron umowy, przy czym 
wniosek powinien zawierać opis skutków finansowych ww. zmiany, 2. aktualizacja rozwiązań ze 
względu na zmiany obowiązujących przepisów pod warunkiem Ŝe fakt aktualizacji nie miałby 
wpływu na ocenę ofert w postępowaniu, 3. zmiana struktury organizacyjnej Zamawiającego lub 
Wykonawcy powodująca konieczność wprowadzenia zmiany w umowie, 4. rozbieŜności lub 
niejasności w umowie, których nie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana umoŜliwi usunięcie 
rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 

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 moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc po uiszczeniu kwoty 40PLN. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, 
pok 12 (sekretariat). 



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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 
 

23 sierpnia 2013 
 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
/-/ 

Zbigniew Leszczyński 
 

 


