
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.swietochlowice.pl

Świętochłowice: Opracowanie dokumentów pt.: Program polityki 

mieszkaniowej miasta Świętochłowice do roku 2030 - Zadanie nr 1 

Program optymalizacji użytkowania budynków w obszarze 

funkcjonalnym - Świętochłowice - Zadanie nr 2 Program renowacji 

podwórek do roku 2030 - Zadanie nr 3

Numer ogłoszenia: 173135 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 

12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.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 dokumentów pt.: Program 

polityki mieszkaniowej miasta Świętochłowice do roku 2030 - Zadanie nr 1 Program optymalizacji 

użytkowania budynków w obszarze funkcjonalnym - Świętochłowice - Zadanie nr 2 Program renowacji 

podwórek do roku 2030 - Zadanie nr 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest opracowanie dokumentów pt.: - Program polityki mieszkaniowej miasta Świętochłowice 

do roku 2030 - Zadanie nr 1 - Program optymalizacji użytkowania budynków w obszarze funkcjonalnym - 

Świętochłowice - Zadanie nr 2 - Program renowacji podwórek do roku 2030 - Zadanie nr 3 w ramach 

realizacji Projektu Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie 

Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetów miast - Partnerów projektu. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla zadania nr 1 zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawiera załącznik nr 1b do specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 zawiera 

załącznik nr 1c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.30.00.00-5.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia tj. : W części dotyczącej zadania nr 1: a) 

kierownikiem /koordynatorem zespołu będącym autorem lub współautorem co najmniej 

jednego ( 1) programu polityki mieszkaniowej dla obszaru zurbanizowanego o liczbie 

mieszkańców nie mniejszej niż 40tys. b) co najmniej dwoma ( 2) osobami będącymi autorami 

lub współautorami programu polityki mieszkaniowej dla obszaru zurbanizowanego o liczbie 
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mieszkańców nie mniejszej niż 40tys. W części dotyczącej zadania nr 2: Zamawiający nie 

określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu W części dotyczącej 

zadania nr 3: a) kierownikiem zespołu posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub posiadającym uprawnienia do 

projektowania w planowaniu przestrzennym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) osobą posiadającą 

doświadczenie w opracowaniu przynajmniej jednego projektu w trybie konsultacji społecznych 

z udziałem lokalnej społeczności. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm. ), osoby, które przed dniem 

wejścia w życie ustawy ( 1.01.1995r.) , uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• 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 do 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;
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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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 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, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 

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;
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• 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wypełniony i podpisany 

formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 2), 3. oświadczenie o części 

zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez 

wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach 

określonych w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (w treści formularza ofertowego pkt 3) 4. pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona 

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w 

przypadku osób fizycznych. 6. informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie 

art.26 ust.2d ustawy (wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 

ust.2d ustawy zamieszony w załączniku nr 5) W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów 

działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

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.3) ZMIANA UMOWY
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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

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, polegającej na : a) zmianie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego tj. w przypadku nie zgłoszenia w 

terminie ewentualnych uwag/zastrzeżeń do treści opracowanych przez Wykonawcę dokumentów. b) 

zmianie osób wchodzących w skład zespołu odpowiedzialnego za wykonanie przedmiotu umowy 

wyłącznie w przypadku wystąpienia obiektywnych i niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności 

takich jak np. długotrwała choroba, śmierć, utrata uprawnień. W przypadku zmiany osób, zgoda może 

zostać udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowych osób, którzy posiadają 

wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje co najmniej takie same jak osoby nimi zastępowane, 

wskazane w ofercie. c) zmiany podwykonawców na zasoby, których powoływał się Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że proponowany inny 

podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu 

nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 

Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41 - 600 Świętochłowice Wydział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41 - 600 

Świętochłowice Wydział Zamówień Publicznych pokój 115-116.

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: Projekt Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na 

przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i 

budżetów miast - Partnerów projektu.

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
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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.swietochlowice.pl

Świętochłowice: Opracowanie dokumentów pt.: Program polityki 

mieszkaniowej miasta Świętochłowice do roku 2030 - Zadanie nr 1 

Program optymalizacji użytkowania budynków w obszarze 

funkcjonalnym - Świętochłowice - Zadanie nr 2 Program renowacji 

podwórek do roku 2030 - Zadanie nr 3

Numer ogłoszenia: 173135 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 

12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.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 dokumentów pt.: Program 

polityki mieszkaniowej miasta Świętochłowice do roku 2030 - Zadanie nr 1 Program optymalizacji 

użytkowania budynków w obszarze funkcjonalnym - Świętochłowice - Zadanie nr 2 Program renowacji 

podwórek do roku 2030 - Zadanie nr 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest opracowanie dokumentów pt.: - Program polityki mieszkaniowej miasta Świętochłowice 

do roku 2030 - Zadanie nr 1 - Program optymalizacji użytkowania budynków w obszarze funkcjonalnym - 

Świętochłowice - Zadanie nr 2 - Program renowacji podwórek do roku 2030 - Zadanie nr 3 w ramach 

realizacji Projektu Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie 

Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetów miast - Partnerów projektu. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla zadania nr 1 zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawiera załącznik nr 1b do specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 zawiera 

załącznik nr 1c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.30.00.00-5.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia tj. : W części dotyczącej zadania nr 1: a) 

kierownikiem /koordynatorem zespołu będącym autorem lub współautorem co najmniej 

jednego ( 1) programu polityki mieszkaniowej dla obszaru zurbanizowanego o liczbie 

mieszkańców nie mniejszej niż 40tys. b) co najmniej dwoma ( 2) osobami będącymi autorami 

lub współautorami programu polityki mieszkaniowej dla obszaru zurbanizowanego o liczbie 
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mieszkańców nie mniejszej niż 40tys. W części dotyczącej zadania nr 2: Zamawiający nie 

określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu W części dotyczącej 

zadania nr 3: a) kierownikiem zespołu posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub posiadającym uprawnienia do 

projektowania w planowaniu przestrzennym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) osobą posiadającą 

doświadczenie w opracowaniu przynajmniej jednego projektu w trybie konsultacji społecznych 

z udziałem lokalnej społeczności. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm. ), osoby, które przed dniem 

wejścia w życie ustawy ( 1.01.1995r.) , uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• 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 do 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;
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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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 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, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 

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;
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• 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wypełniony i podpisany 

formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 2), 3. oświadczenie o części 

zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez 

wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach 

określonych w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (w treści formularza ofertowego pkt 3) 4. pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona 

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w 

przypadku osób fizycznych. 6. informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie 

art.26 ust.2d ustawy (wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 

ust.2d ustawy zamieszony w załączniku nr 5) W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów 

działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

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.3) ZMIANA UMOWY
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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

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, polegającej na : a) zmianie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego tj. w przypadku nie zgłoszenia w 

terminie ewentualnych uwag/zastrzeżeń do treści opracowanych przez Wykonawcę dokumentów. b) 

zmianie osób wchodzących w skład zespołu odpowiedzialnego za wykonanie przedmiotu umowy 

wyłącznie w przypadku wystąpienia obiektywnych i niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności 

takich jak np. długotrwała choroba, śmierć, utrata uprawnień. W przypadku zmiany osób, zgoda może 

zostać udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowych osób, którzy posiadają 

wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje co najmniej takie same jak osoby nimi zastępowane, 

wskazane w ofercie. c) zmiany podwykonawców na zasoby, których powoływał się Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że proponowany inny 

podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu 

nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 

Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41 - 600 Świętochłowice Wydział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41 - 600 

Świętochłowice Wydział Zamówień Publicznych pokój 115-116.

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: Projekt Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na 

przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i 

budżetów miast - Partnerów projektu.

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
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