
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
                                 (ZAMÓWIENIE NIE  JEST  ZAMÓWIENIEM  PUBLICZNYM) 

 

Stadnina Koni „RACOT” Spółka z o.o. w Racocie, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan, 

woj. wielkopolskie,  ogłasza przetarg na  wykonanie projektu budowlanego na zadanie: 

"REMONT  BUDYNKU  UJEŻDŻALNI  W  RACOCIE", 64-000 Kościan,  

woj. wielkopolskie. 

 

I.  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej 

wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pod nazwą: 

"Remont budynku ujeżdżalni w Racocie", gmina Kościan, oraz uzyskanie 

niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań i zatwierdzeń 

umożliwiających kompleksową realizację inwestycji wraz z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na budowę. 

2.  Projekt budowlany po wstępnym opracowaniu winien być przedstawiony inwestorowi  

     w celu zgłaszania uwag co do koncepcji i funkcji budynku a po ewentualnych  

     poprawkach przedstawiony do zatwierdzenia. 

3.  Inwestor udostępni Wykonawcy będący w posiadaniu projekt budowlany budynku.  

4.  Projekt budowlany winien zawierać opracowanie: 

- remont podłoża areny ujeżdżalni, 

- remont band wewnętrznych areny ujeżdżalni, 

- remont  i przebudowa zaplecza sanitarnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  

  i przyłączami, 

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej z oświetleniem i przebudowa przyłącza 

  napowietrznego na kablowe doziemne, 

- adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na zaplecze socjalne. 

   5.  Budynek zlokalizowany jest  na działce nr 276/8 w Racocie, należącej do Spółki  

        Stadnina Koni „RACOT”.  Działka nr  276/8 jest objęta ochroną konserwatorską. 

   6.  Parametry budynku: 

- budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, powierzchnia 

  zabudowy 1714 m2, kubatura 12290 m3.  

  7.   Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: 

        -  kompleksowy wielobranżowy projekt budowlany umożliwiający kompleksową 

           realizację inwestycji - w ilości 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji  

           elektronicznej w formie PDF,  

        -  przedmiar robót i kosztorys inwestorski - w ilości 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. 

           w wersji elektronicznej w formie PDF. 

  8.   Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

        zasadami wiedzy technicznej. 

  9.   Wykonawca w trakcie realizacji projektu będzie pełnić nadzór autorski. 

 10.   Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów 

         projektowych. 

 11.  Okres gwarancji dla sporządzonego projektu wynosi 18 m-cy od chwili przekazania 



       dokumentacji z pozwoleniem na budowę Zamawiającemu.     

 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

II.  WYMAGANY  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  do 31.01.2018 r.  

                                                           

III. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU   

   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące  

       warunki: 

1.1  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, w tym 

       uprawnienia do projektowania w obrębie zabytków i na terenie objętym ochroną  

       konserwatorską;   

1.2  posiadają wiedzę i doświadczenie;  

       tj. wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

       (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) zrealizowali co 

       najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego budynku 

       użyteczności publicznej na terenie objętym nadzorem konserwatorskim. 

   

IV.  INFORMACJE  OGÓLNE 

 

1.  Ofertę należy przygotować na, lub w oparciu o formularz ofertowy, stanowiący  

     załącznik Nr 1 do niniejszej  specyfikacji. Oferta winna znajdować się w zamkniętej  

     kopercie z napisem: 

   „Remont budynku ujeżdżalni w Racocie” oraz opatrzona nazwą i adresem 

     Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

2.  Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 

     Warunków Przetargu.  

 

3.  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 

     na adres:  Stadnina Koni „RACOT” Sp. z o.o., 64-000 Kościan, ul. Dworcowa 5, 

     woj. wielkopolskie, tel. /065/ 511 79 64.  

 

  4.  Upoważnioną osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Pan  Tomasz Jakubowski  

       - tel./065/ 511 79 64, 

      

  5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Racocie, do dnia 15.11.2017 

      do godz. 14.00. 

 

  6. Przed sporządzeniem oferty niezbędna wizyta w miejscu realizacji. 

  7. Zamawiający nie zwraca kosztów sporządzenia oferty. 

  8.  Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze. Oferta 

       musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

  9.  Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami  były ponumerowane 

       i  parafowane  przez Wykonawcę oraz spięte w teczce. 

 

  10.  Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

  a)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie 

       do ewidencji działalności gospodarczej, że Wykonawca jest uprawniony  



       do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy 

       odpowiada profilowi robót objętych  postępowaniem  oraz wskazujące osobę 

       upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

            Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

            składania ofert. 

        b) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu   

     z uiszczaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

     terminu składania ofert) 

c)  Aktualne zaświadczenia z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie 

     społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

      składania ofert),  

        d)  Wykaz realizacji usług projektowych w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres 

              prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) w tym  co najmniej jedna 

              usługa polegającą na wykonaniu projektu budowlanego budynku użyteczności 

              publicznej na terenie objętym nadzorem konserwatorskim (dotyczy pracowni 

              projektowej lub architekta - głównego projektanta). 

        e)  Kopie uprawnień zawodowych oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej 

         Izby Inżynierów Budownictwa, osób przewidzianych jako projektanci do realizacji 

         zamówienia w poszczególnych branżach (architektura, konstrukcja, instalacje 

         elektryczne i sanitarne),  

        f)  Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 

   11. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

   12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta  zostanie uznana  

 za najkorzystniejszą. 

   13. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów 

  i usług VAT),   na formularzu ofertowym.  

   14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 

 przyczyny. 

   15. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

                                        Cena        -  100  % 

16. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

                           

 V.  WYNIKI  PRZETARGU  I  WARUNKI  ZAWARCIA   UMOWY 

 

    1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

        złożonych ofert w celu omówienia z Wykonawcami szczegółów zadania i negocjacji. 

    2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom. 

    3. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana 

umowa. 

 

            ZATWIERDZIŁ: 

             Prezes Zarządu 

        mgr inż. Andrzej Jęcz  

 

Załącznik: 

1/  Formularz ofertowy zał.  Nr 1. 


