
 

Stargard Szczeciński, 26.10.2015 r. 

 

  

 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie 

dokumentacji projektowo–  kosztorysowej dotyczącej zadania:  

„Schulcampus - modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

oraz budowa wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych" w Stargardzie Szczecińskim na Osiedlu 

Zachód A5”.  

 

I. Zakres i wymogi zamówienia: 

1. Wykonanie projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz projektów wykonawczych z 

podziałem na etapy (etap I – zagospodarowanie terenu i utworzenie  miejsc rekreacyjno – 

sportowych oraz parkingu , etap II – wykonanie modernizacji obiektów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących. 

2.    Dane do projektowania: 

W projektach należy przewidzieć: 

1) Wytyczne ujęte w załączniku nr 1  jako potrzeby określone przez użytkownika, 

2) Koncepcję zagospodarowania terenu oraz plan obiektów sportowych -załącznik nr 2,  

3) Ogrodzenie i oświetlenie terenu – w nawiązaniu do nowo projektowanego oświetlenia 

fontanny, 

4) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do windy przy budynku B, 

5) Tablicę z regulaminem dla obiektów sportowych, 

6) Kamery monitoringu i podłączenie do istniejącego systemu monitorowania szkoły. 

7) Zagospodarowanie wód opadowych z całego terenu objętego projektowaniem, 

8) W opracowaniu projektowym należy uwzględnić projekt fontanny na terenie objętym 

opracowaniem -załącznik nr 3, 

9) Na istniejące drzewa na terenie szkoły, które będą podlegały wycince w związku  

      z projektowanymi boiskami i parkingami projektant uzyska stosowne decyzje,  

2. W związku z tym, że jest to inwestycja realizowana na potrzeby jednostki oświatowej 

rozwiązania projektowe należy uzgadniać z dyrekcją szkoły i Inwestorem. 

        Projekt winien zawierać wszystkie decyzje i zgody umożliwiające usunięcie zaistniałych   

         kolizji i prawidłową realizację przedsięwzięcia. 

         Dla przedmiotowego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego miasta.  

         Pozyskanie i koszt mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy. 

 

II. Terminy: 

1. W terminie do dnia  25 listopada 2015 r. należy przedstawić wstępną koncepcję rozwiązań 

projektowych. 



2. Wykonanie projektu budowlanego (w tym sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych) do dnia 30 grudnia 2015 r. 

3. Projekt wykonawczy, SST oraz przedmiar i kosztorys inwestorski w terminie do dnia 30 grudnia  

2015 r.   

4. Uzyskanie odpowiednio: pozwolenia na budowę lub nie wniesienia zastrzeżeń do zgłoszenia 

robót budowlanych – w nie przekraczających terminach określonych odpowiednimi przepisami. 

Uwaga: inwestycja planowana jest do realizacji ramach Programu Współpracy Interreg V A 

Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca 

Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
 

III. Wymagania dotyczące przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji 

technicznych: 

1. Przedmiary robót: 

Przedmiar musi zawierać wszystkie niezbędne do realizacji zadania roboty 

a) dopuszcza się sporządzenie przedmiaru robót (tzw. „kosztorysu ślepego”) w jednej z dwóch 

metod: przedmiar sporządzony za pomocą programu kosztorysowego w rozszerzeniu .ath, 

b) część opisowa każdej pozycji przedmiaru winna w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 

odzwierciedlać zakres i technologię poszczególnych robót przewidzianych projektem, 

c) dla przedmiaru należy odrębnie sporządzić przedmiarowanie z cząstkowym wyliczeniem 

wynikowej ilości robót, 

d) poszczególne pozycje przedmiaru winne odwoływać się do odpowiedniego działu 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

e) przedmiary powinny zawierać, w poszczególnych pozycjach, szczegółowy opis 

projektowanych materiałów (typ, klasa, parametry), sporządzony w taki sposób aby przy 

wycenianiu robót przez oferentów jednoznacznie określona była jakość materiałów 

i urządzeń (dopuszcza się każdorazowe odesłanie do specyfikacji technicznych jeżeli tam 

zawarte są wymagane informacje), 

f) przedmiary będą zawierać odrębnie zestawienia podstawowych materiałów, sprzętu oraz 

ewentualnych urządzeń, 

g) przedmiary sporządzone zostaną w rozbiciu na poszczególne branże, 

h) przedmiary, oprócz podstawowych robót budowlanych, uwzględniać będą także wszelkie 

inne roboty, prace i czynności towarzyszące (w tym m.in. pomiary, odtworzenia, urządzenia, 

wywóz nadmiaru ziemi, wywóz materiałów rozbieranych i ich utylizacje, wycinki itp), 

2. Wynikowe ilości przedmiaru winne być podane w rozsądnym, praktycznym zaokrągleniu. 

3. Kosztorysy inwestorskie: 

a) kosztorys inwestorski sporządzony będzie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) – stosując odpowiednio wymagania 

dotyczące przedmiaru robót, 

b) niezależnie od kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą uproszczoną 

sporządzona będzie wycena inwestorska polegająca na wypełnieniu cenami inwestorskimi 

przedmiaru robót z uwzględnieniem dodatkowo wszelkich kosztów inwestora związanych z 

realizacją robót (w tym m.in. szacunkowe koszty i opłaty zajęć, przyłączeń, wyłączeń, 

wycinek zieleni  itp.), 

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.), 

Zamawiający wymaga aby specyfikacje techniczne precyzyjnie opisywały wymagania i parametry 

jakościowo-techniczne projektowanych materiałów i urządzeń. 

 

IV. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego (na koszt Wykonawcy) niezbędnych dokumentów, 

decyzji oraz uzgodnień  wymaganych przepisami, w tym Prawem Budowlanym decyzji, 

pozwoleń, opinii i uzgodnień oraz opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego 

kompletnych wniosków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia 

robót budowlanych, 

1. Wykonanie umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

 

V. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie: 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od daty złożenia 

w siedzibie Zamawiającego opracowania projektowego, po stwierdzeniu jego kompletności. 

2. Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku korygowania 

i wyjaśniania stwierdzonych w okresie późniejszym ewentualnych błędów i nieścisłości 

projektowo-kosztorysowych (w ramach wynagrodzenia umownego), 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej po uzyskaniu przez 

Zamawiającego prawomocnych, odpowiednio: pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej lub nie wniesienia zastrzeżeń do zgłoszenia robót budowlanych, 

4. Dopuszcza się płatność na podstawie faktury przejściowej w wysokości nie przekraczającej 80 % 

ustalonego w umowie wynagrodzenia – po dostarczeniu przez Wykonawcę i odbiorze przez 

Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz złożeniu wniosku o 

odpowiednio: pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub 

zgłoszenie robót budowlanych, 

5. Termin płatności faktury (faktur) do 21 dni od daty otrzymania faktury (faktur) przez 

Zamawiającego, 

6. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę 

i przedstawiciela  Zamawiającego, 

7. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający 

lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnie 

stwierdzonego zaawansowania prac, 

8. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zwraca się kosztów 

z tytułu zaawansowania prac, 

9. Każda ze stron może odstąpić od umowy powiadamiając drugą stronę z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 

a) karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – 0,15% za każdy dzień 

zwłoki od wartości umownej brutto całego zadania, 

b) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości umownej brutto, 

c) karę za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami lub bez kompletu wymaganych 

dokumentów – 300,00 zł, 



11. Zamawiający będzie mógł potrącić karę z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

12. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości umownej 

brutto za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego. 

 

Ponadto dokumentację należy przygotować zgodnie z wytycznymi do projektowania , które 

dołączono do niniejszego zapytania ofertowego i które stanowić będą załączniki do umowy 

na opracowanie dokumentacji projektowej. Wytyczne te należy każdorazowo odnosić do 

zakresu i tematyki objętych projektowaniem. 
 

 

Termin złożenia oferty ustala się do dnia 30 października 2015 r. do godz. 13.00. 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim, ul. Czarnieckiego 17, 

73-110 Stargard Szczeciński. 

VI. Oferta powinna zawierać: 

1) Ryczałtową cenę oferty netto i brutto, przy czym wszystkie oferty będą przyrównywane 

do wartości progowej 30.000 euro – w celu nie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2) Podstawowe informacje o oferencie, a w nich m.in.: dane do umowy, NIP, ile lat firma istnieje; 

profil i skala działalności, osiągnięcia itp., 

3) Termin wykonania dokumentacji, 

4) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i 

podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa. 

 

VII. Wybór wykonawcy.  

Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie oceny doświadczenia i kwalifikacji oferenta 

oraz oceny oferowanego wynagrodzenia. 

 

Od decyzji Zamawiającego oferentom nie przysługują środki odwoławcze. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu wykonawcy, w sytuacji gdy ceny ofert 

netto przekroczą równowartość 30 000 euro. 

 

Załączniki: 
1. Zakres prac załącznik nr 1 

2. Mapka z koncepcja zagospodarowania załącznik nr 2 

3. Projekt fontanny załącznik nr 3 

Z up. Prezydenta Miasta 

Grzegorz Chudzik 


