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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  

Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,  

tel.: (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat), fax.: (046) 814-43-23 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art.47 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. W ramach procedury wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dalej zwany „WOD” mogą składać wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu. Wzór wniosku 

moŜna pobrać ze strony internetowej: www.bip.rawamazowiecka.pl. 

2. Zamawiający ze względu na wartość zamówienia zamieścił ogłoszenie o niniejszym zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego - na tablicy ogłoszeń, w 

miejscu publicznie dostępnym oraz na swojej stronie internetowej 

www.bip.rawamazowiecka.pl. 

3. Zamawiający zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu i niniejszym WOD, dokona 

kwalifikacji Wykonawców w ilości nie mniejszej niŜ 5, z zastrzeŜeniem dyspozycji art. 51 ust. 2 

i 3 ustawy pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 

krytej pływalni wraz z lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej. 

Przedmiot zamówienia według kodu CPV: 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 74 23 20 00 - 4 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony zostanie w SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia (OPZ). 

 

4. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

5. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej.  

7. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia wynosi 6 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy, przy czym 

termin złoŜenia, przez Wykonawcę, projektu budowlanego w odpowiednim urzędzie, celem 

uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, do dnia 31 sierpnia 2008 roku.  
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8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu: 

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

Ustawy Pzp. 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 

następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe 

dokumenty dla kaŜdego z nich): 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, 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 ofert; 

c) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Ustawy Pzp 

i o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp (W przypadku 

wykonawców składających ofertę wspólną – oświadczenie moŜe być złoŜone wspólnie przez 

wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym winno być podpisane przez 

upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców składających ofertę wspólną, lub 

przez Pełnomocnika upowaŜnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego WOD; 

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły 

"spełnia/nie spełnia", na podstawie złoŜonych dokumentów, o których mowa powyŜej. 

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi 

spełniać, co najmniej następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 

techniczny i kadrowy oraz łączna wiedza i doświadczenie): 

a)  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie 

usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym 

co najmniej: 

-  usługę opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in. projekt 

budowlany, projekty wykonawcze, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna 
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wykonania i odbioru robót, przedmiar robót), dla inwestycji polegającej na budowie hali 

basenowej z co najmniej dwiema nieckami w tym jedną niecką basenu pływackiego o 

wymiarach co najmniej 25x12,5m i pomieszczeń pomocniczych na podstawie której 

Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę,  

- usługę opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in. projekt 

budowlany, projekty wykonawcze, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, przedmiar robót), dla inwestycji polegającej na budowie, 

sztucznego lodowiska o wymiarach co najmniej 20x30m i pomieszczeń pomocniczych, na 

podstawie której Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę, 

 

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły 

"spełnia/nie spełnia", na podstawie złoŜonego wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 

trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz nr pozwoleń na budowę i nazw podmiotów je 

wydających, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego WOD, wraz z załączeniem 

dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. 

b) dysponuje n/w osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia i tak: 

•••• Kierownik Zespołu Projektowego (Ekspert 1), posiadający: 

- wykształcenie techniczne – naleŜący do izby architektów – wymagane zawodowe CV 

poświadczone własnoręcznym podpisem i zobowiązaniem do wypełnienia roli 

głównego projektanta, jeŜeli nie jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę 

w firmie oferenta; 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem projektowym, 

w tym kierowanie zespołem projektowym, który opracował co najmniej 2 

dokumentacje projektowe na budowę basenów zawierających co najmniej 2 niecki 

basenowe; 

• Projektant instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej (Ekspert 2) 

posiadający:  

- wykształcenie techniczne - wymagane zawodowe CV poświadczone własnoręcznym 

podpisem i zobowiązaniem do wypełnienia roli projektanta instalacji technologicznej 

uzdatniania wody basenowej, jeŜeli nie jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o 

pracę w firmie oferenta; 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub 

odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) [ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 ust. 2 

z uwzględnieniem art. 104], 

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z 

przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 
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- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów basenowych 

uŜyteczności publicznej – autor lub współautor projektów wykonawczych 

przynajmniej 2 pływalni zawierających co najmniej 2 niecki basenowe kaŜda. 

• Projektant instalacji technicznych z wykorzystaniem pomp ciepła (Ekspert 3) 

posiadający:  

- wykształcenie techniczne; 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) [ustawa z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 

ust. 2 z uwzględnieniem art. 104], 

-aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z 

przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji grzewczych z 

wykorzystaniem pomp ciepła – autor lub współautor projektów wykonawczych 

przynajmniej 2 obiektów uŜyteczności publicznej, w których ogrzewanie jest 

wspierane pompami ciepła;  

• Projektant w specjalności sanitarnej (Ekspert 4) posiadający:  

- wykształcenie techniczne; 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) [ustawa z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 

ust. 2 z uwzględnieniem art. 104], 

-aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z 

przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

- doświadczenie w opracowaniu, co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla robót 

sanitarnych w ramach budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów basenowych;  

• Projektant w specjalności elektrycznej (Ekspert 5) posiadający:  

- wykształcenie techniczne; 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające 

im równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów) [ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 

104], 

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z 

przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 
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- doświadczenie w opracowaniu, co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla robót 

instalacji elektrycznych w ramach budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów 

basenowych; 

• Projektant w specjalności konstrukcyjnej (Ekspert 6) posiadający:  

- wykształcenie techniczne; 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcji budowlanych 

(lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) [ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z 

uwzględnieniem art. 104], 

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z 

przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

- doświadczenie w opracowaniu, co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla robót 

konstrukcyjnych w ramach budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów basenowych; 

• Projektant w specjalności drogowej (Ekspert 7) posiadający:  

- wykształcenie techniczne; 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (lub 

odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) [ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z 

uwzględnieniem art. 104]; 

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z 

przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

- doświadczenie w opracowaniu, co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla robót w 

zakresie budowy lub przebudowy dróg;  

 

Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę funkcji Eksperta w pozostałych 

zakresach jednocześnie, pod warunkiem spełniania wszystkich wymaganych 

warunków. 

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły 

"spełnia/nie spełnia", na podstawie złoŜonego wykazu personelu desygnowanego do wykonania 

przedmiotu umowy, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

nich czynności, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego WOD, wraz z załączeniem 

dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień oraz wpisów 

na listę właściwej Izby samorządu zawodowego, ściśle według wymagań opisanych powyŜej. 

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): 
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a)  posiadać środki finansowe w wysokości, co najmniej 300 000 PLN lub zdolność kredytową 

w wysokości 300 000 PLN. 

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły 

"spełnia/nie spełnia", na podstawie złoŜonej informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych (kwotowo) lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności 

kredytowej (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty moŜe 

przedłoŜyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek), 

b)  posiadać ubezpieczenie OC zawodowe na kwotę co najmniej 500 000 PLN 

4.  Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych określonych w niniejszym punkcie WOD, a 

występujących w innych walutach niŜ PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego 

Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o postępowaniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. z dnia 28 stycznia 2008 roku. 

5.  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 niniejszego WOD: 

1)  ppkt a) i b) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe; 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b)  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, 

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1)a) niniejszego WOD, winny być wystawione nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których 

mowa w pkt 8.5.1.b) niniejszego WOD, winny być wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

7.  JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt pkt 8.1.a) i b) niniejszego 

WOD, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. 

9. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają do 

wniosku ustanowione pełnomocnictwo. 

 

9. Warunki odnoszące się do właściwości Wykonawcy, ich znaczenie oraz sposób 

dokonywania oceny. 

Numer 
warunku 

Warunki odnoszące się do właściwości wykonawcy Znaczenie Sposób dokonywania 
oceny 

1 2 3 4 

1 Wykonawca posiada: 

Doświadczenie w opracowaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej (w tym m.in. projekt budowlany, projekty 

wykonawcze, kosztorys inwestorski, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót), 

dla inwestycji polegającej na budowie hali basenowej z 

co najmniej dwiema nieckami w tym jedną niecką 

basenu pływackiego o wymiarach co najmniej 

25x12,5m i pomieszczeń pomocniczych, na 

podstawie której Zamawiający uzyskał pozwolenie 

na budowę, 

 

50% - Wykonawca otrzyma 0 pkt za 
wymaganą jedną usługę 
wymienioną w kolumnie nr 2 
załącznika nr 3 do „Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu” 
- Wykonawca otrzyma po 2 
punkty za kaŜdą następną 
usługę, wymienioną w kolumnie 
nr 2 załącznika nr 3 do 
„Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu”, 
jednak nie więcej niŜ punktów 
10. 
 

 
2 

Wykonawca posiada: 

Doświadczenie w opracowaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej (w tym m.in. projekt budowlany, projekty 

wykonawcze, kosztorys inwestorski, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót), 

dla inwestycji polegającej na budowie sztucznego 

lodowiska o wymiarach co najmniej 20x30m i 

pomieszczeń pomocniczych, na podstawie której 

Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę, 

 

15% - Wykonawca otrzyma 0 pkt za 
wymaganą jedną usługę 
wymienioną w kolumnie nr 2 
załącznika nr 3 do „Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu” 
- Wykonawca otrzyma po 2 
punkty za kaŜdą następną 
usługę, wymienioną w kolumnie 
nr 2 załącznika nr 3 do 
„Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu”, 
jednak nie więcej niŜ punktów 
10. 
 

3 Projektant instalacji technologicznej uzdatniania 

wody basenowej (Ekspert 2) posiada:  

doświadczenie w opracowaniu, co najmniej dwóch 

dokumentacji projektowych dla instalacji technologicznej 

uzdatniania wody w ramach budowy, przebudowy, 

rozbudowy obiektów basenowych, 

 

8% - Wykonawca otrzyma 0 pkt za 
wymagane dwie usługi 
wymienione w kolumnie nr 2 
załącznika nr 4 do „Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu” 
- Wykonawca otrzyma po 2 
punkty za kaŜdą następną 
usługę, wymienioną w kolumnie 
nr 2 załącznika nr 4 do 
„Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu”, 
jednak nie więcej niŜ punktów 
10 

4 Projektant instalacji centralnego ogrzewania z 

wykorzystaniem pomp ciepła (Ekspert 3) posiada:  

doświadczenie w opracowaniu, co najmniej dwóch 

dokumentacji projektowych dla instalacji centralnego 

ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła w obiektach 

uŜyteczności publicznej, 

 

7% - Wykonawca otrzyma 0 pkt za 
wymagane dwie usługi 
wymienione w kolumnie nr 2 
załącznika nr 4 do „Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu” 
- Wykonawca otrzyma po 2 
punkty za kaŜdą następną 
usługę, wymienioną w kolumnie 
nr 2 załącznika nr 4 do 
„Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu”, 
jednak nie więcej niŜ punktów 
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10 
5 Projektant instalacji sanitarnej (Ekspert 4) posiada:  

doświadczenie w opracowaniu, co najmniej dwóch 

dokumentacji projektowych dla instalacji sanitarnych w 

ramach budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów 

basenowych, 

5% - Wykonawca otrzyma 0 pkt za 
wymagane dwie usługi 
wymienione w kolumnie nr 2 
załącznika nr 4 do „Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu” 
- Wykonawca otrzyma po 2 
punkty za kaŜdą następną 
usługę, wymienioną w kolumnie 
nr 2 załącznika nr 4 do 
„Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu”, 
jednak nie więcej niŜ punktów 
10 

6 Projektant instalacji elektrycznych (Ekspert 5) 

posiada:  

doświadczenie w opracowaniu, co najmniej dwóch 

dokumentacji projektowych dla robót instalacji 

elektrycznych w ramach budowy, przebudowy, rozbudowy 

obiektów basenowych 

5% - Wykonawca otrzyma 0 pkt za 
wymagane dwie usługi 
wymienione w kolumnie nr 2 
załącznika nr 4 do „Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu” 
- Wykonawca otrzyma po 2 
punkty za kaŜdą następną 
usługę, wymienioną w kolumnie 
nr 2 załącznika nr 4 do 
„Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu”, 
jednak nie więcej niŜ punktów 
10 

7 Projektant w specjalności konstrukcyjnej (Ekspert 

6) posiada:  

doświadczenie w opracowaniu, co najmniej dwóch 

dokumentacji projektowych dla robót konstrukcyjnych w 

ramach budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów 

basenowych 

7% - Wykonawca otrzyma 0 pkt za 
wymagane dwie usługi 
wymienione w kolumnie nr 2 
załącznika nr 4 do „Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu” 
- Wykonawca otrzyma po 2 
punkty za kaŜdą następną 
usługę, wymienioną w kolumnie 
nr 2 załącznika nr 4 do 
„Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu”, 
jednak nie więcej niŜ punktów 
10 

8 Projektant o specjalności drogowej (Ekspert 7) 

posiada:  

doświadczenie w opracowaniu, co najmniej dwóch 

dokumentacji projektowych dla robót w zakresie budowy 

lub przebudowy dróg,  

3% - Wykonawca otrzyma 0 pkt za 
wymagane dwie usługi 
wymienione w kolumnie nr 2 
załącznika nr 4 do „Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu” 
- Wykonawca otrzyma po 2 
punkty za kaŜdą następną 
usługę, wymienioną w kolumnie 
nr 2 załącznika nr 4 do 
„Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu”, 
jednak nie więcej niŜ punktów 
10 

 

Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złoŜone przez Wykonawców nie 

podlegających wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone wg następującego wzoru: 

Ocena punktowa wniosku = (liczba otrzymanych punktów za warunek nr 1 x 50%) + liczba 

otrzymanych punktów za warunek nr 2 x 15%)+ (liczba otrzymanych punktów za warunek nr 3 x 

8%) +(liczba otrzymanych punktów za warunek nr 4 x 7%)+ (liczba otrzymanych punktów za 

warunek nr 5 x 5%) + (liczba otrzymanych punktów za warunek nr 6 x 5%) + (liczba otrzymanych 

punktów za warunek nr 7 x 7%) + (liczba otrzymanych punktów za warunek nr 8 x 3%). 
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10. Wniosek wspólny 

Wymagania podstawowe 

1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek. 

2. Treść wniosku naleŜy przygotować ściśle według wymogów zamawiającego. 

3. Wniosek musi być podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. UpowaŜnienie osób podpisujących wniosek do jego podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do wniosku 

naleŜy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 

pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŜnione.  

5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złoŜenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 

firmy i siedziby oraz numeru NIP. 

6. Wniosek, oświadczenia oraz dokumenty, w tym równieŜ te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

Forma wniosku 

7. Wniosek musi być sporządzony w 1 (jednym) egzemplarzu w języku polskim, mieć formę 

pisemną. Wskazane jest, aby posiadał format nie był większy niŜ A-4, a arkusze o większych 

formatach – złoŜone do formatu A-4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są 

wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

8. Całość wniosku winna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jego przypadkowe 

zdekompletowanie.  

9. Wszystkie zapisane strony wniosku powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są 

dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku 

pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: 

prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane 

i parafowane. 

10. Wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

(podpisujące) wniosek. 

Zawartość wniosku 

11. Kompletny wniosek musi zawierać: 

a) Załącznik nr 1 – wzór Wniosku; 

b) Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, 
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c) Załącznik nr 3 – wzór wykazu wykonanych usług; 

d) Załącznik nr 4 - wzór wykazu personelu desygnowanych do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz doświadczenie personelu; 

e) inne oświadczenia, dokumenty wymagane przez Zamawiającego, wymienione w pkt 8 

niniejszego WOD; 

f) stosowne UpowaŜnienie(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania wniosku nie 

wynika bezpośrednio ze złoŜonego we wniosku odpisu z  właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę).  

PoŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie we wniosku spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w jego skład. 

 

11. Miejsce, termin i sposób złoŜenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

1.  Wniosek naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat urzędu Miasta w Rawie 

Mazowieckiej, pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój nr 12, w 

nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia  20.02.2008 r. do godz.  10:00 

 

2.  Wniosek naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie usługi pn.:  

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji pn. : Budowa krytej 

pływalni wraz z lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej 

Nie otwierać przed dniem: 20.02.2008 r. przed godz10:00”  

 

12. Wykaz załączników do niniejszego WOD. 

Załącznikami do niniejszego WOD są następujące wzory: 

Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1 Wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Załącznik nr  2 Wzór Oświadczenia Wykonawcy 

Załącznik nr  3 Wzór Wykazu wykonanych usług 

Załącznik nr  4 Wzór Wykazu personelu wraz z jego doświadczeniem 
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Zamawiający dołączył do niniejszego WOD n/w wzory załączników, które są 

materiałem uzupełniającym, a ich forma nie moŜe być traktowana przez Wykonawców 

jako obowiązkowa. Za treść wniosku oraz jego kompletność odpowiada Wykonawca. 
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Załącznik nr 1– Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  341/1/2008 
 

na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji pn.: „Budowa 
krytej pływalni wraz z lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej” 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  
Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4.  Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 

1) Zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia dla niniejszego zamówienia, 

akceptuję/akceptujemy jego treść w pełni bez zastrzeŜeń i ograniczeń, 

posiadam/posiadamy niezbędne mi dane do złoŜenia wniosku, 

2) Składam/składamy niniejszy wniosek [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]1. 

 

5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

1)       

2)   

 

    

                                                 
TP

1
PT Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  341/1/2008 
 

na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji pn.: „Budowa 
krytej pływalni wraz z lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  
Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Oświadczam(y), Ŝe: 
 

stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655): 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji pn.: „Budowa krytej pływalni wraz z 
lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej” : 

 
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 

 
5. Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

1)       

2)  
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Załącznik nr 3 - Wzór Wykazu wykonanych usług 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  341/1/2008 
 

na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji pn.: „Budowa krytej 
pływalni wraz z lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  
Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Oświadczam(y), Ŝe: 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej hali basenowej z co najmniej dwiema nieckami basenowymi w tym jedną niecką pływacką o 
wym. co najmniej 25x12,5m w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia 1) 2) 
 

Data wykonania 

Lp. Nazwa zadania 

Wartość 
usługi  
w PLN 
(netto) 

wartość robót 
budowlanych 

Opis 
(przedmiot) 

usługi z 
podaniem 
zakresu  

rozpoczęcie 
m-c, rok 

zakończenie 
m-c, rok 

Odbiorca 
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 

Nr 
pozwolenia 
na budowę, 

organ 
wydający 

1.         
2.         
3.         

 
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej sztucznego lodowiska o wym. co najmniej 20x30m w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 1) 2) 
 

Data wykonania 

Lp. Nazwa zadania 

Wartość 
usługi  
w PLN 
(netto) 

wartość robót 
budowlanych 

Opis 
(przedmiot) 

usługi z 
podaniem 
zakresu  

rozpoczęcie 
m-c, rok 

zakończenie 
m-c, rok 

Odbiorca 
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 

Nr 
pozwolenia 
na budowę, 

organ 
wydający 

1.         
2.         
3.         

1)  W przypadku, gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
2)  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie wskazanych w tabelach 

powyŜej usług. 
 

3.  PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

1)       

2)       
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Załącznik nr 4 – Wzór Wykazu i doświadczenia personelu 

 

 

na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji pn.: „Budowa krytej 
pływalni wraz z lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  
Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  
 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 
Oświadczam(y), Ŝe: 

Osoby, które są wymienione w niniejszym wykazie będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego 
zamówienia: 

Nr Eksperta Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Kwalifikacje 

/Wykształcenie/ 
Numer i data uprawnień  

1)      

2)      

...     

...     

Do niniejszego wykazu naleŜy dołączyć wszystkie, wymagane przez Zamawiającego oraz wymienione w 
pkt. 8 WOD, dokumenty. 
 
 
Doświadczenie  wyŜej wymienionych osób: 

Data wykonania 

Lp. Nazwa zadania 

Wartość 
usługi  
w PLN 
(netto) 

wartość robót 
budowlanych 

Opis 
(przedmiot) 

usługi z 
podaniem 
zakresu  rozpoczęcie 

m-c, rok 
zakończenie 
m-c, rok 

Odbiorca 
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 

Ekspert nr 1 – kierownik Zespołu Projektowego 
1.        
2.        
…        
Ekspert nr 2 – projektant instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej 

1.        
2.        
…        
Ekspert nr 3 – projektant instalacji technicznych z wykorzystaniem pomp ciepła 
1.        
2.        
…        

Ekspert nr 4 – projektant w specjalności sanitarnej 
1.        
2.        

…        

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  341/1/2008 
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Ekspert nr 5 – projektant w specjalności elektrycznej 
1.        
2.        

…        
Ekspert nr 6 – projektant w specjalności konstrukcyjnej 
1.        
2.        
…        
Ekspert nr 7 – projektant w specjalności drogowej 
1.        
2.        
…        

 
3. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

1)   

 

    

 


