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ZAPYTAN|E oFERToWE

1. Zamawiający Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie,
ul. Grunwaldzka 21a 10-123 Olsztyn zaprasza do złozenia ofert na: ,,Wykonanie aktualizacji
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Marii Zientary Malewskiejw OIsztynie w oparciu o dokumentację
projektową wykonaną w 2010 r,, oraz koncepcję z 2018 r, oraz pełnienie nadzoru
autorskiego"

2, przedmiotzamówienia

2,1, Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego zgodnie z ustawąz dnia 7lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U, z 2018 r., poz. 1202), Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 2 września 2004 r,

w sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U,z2004r,
n r 1 30, poz. 1 389) oraz i nnymi obowiązującymi pzepisami, d la zadania inwestycyjnego :

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zagospodarowanie terenu przy ulicy
Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie na działce nr 24912, obręb 59 o powierzchni 0,4909 ha,
w tym:

. Budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni uzytkowej ok. 1BOOmz

. Zagospodarowania terenu działki popvezzaprojektowanie:
- przyłączy i instalacji zewnętrznej,
- ogrodzenia,
- terenu utwardzonego/parkingu,
- placu zabaw,
- oświetlenia,
- elementów małej architektury itp.

2,2, Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
. Mapy do celow projektowych dla zakresu inwestycji w skali 1:500,
. Dokumentacji podłoza gruntowego, projektu gruntowego,
. Wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy budynku

obejmującego branze architektoniczno- konstrukcyjną sanitarną elektryczną techniczną-
5 egz.,

. Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych- 3 egz.,

. Kosztorysow inwestorskich dla poszczegolnych branz- po2egz.,

. Przedmiaru robót- 3 egz.,

. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,

. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi
normami i aktualnymiwarunkamitechnicznymioraz innymi pzepisami obowiązującymi
zgodnie z prawem w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

. Wersji elektronicznej opracowania na płycie CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.



2,3. Uwarunkowania szczegółowe i dodatkowe informacje:
. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu ktoremu ma słuzyć, a przede wszystkim posiadac uzgodnienia
projektowe między poszczególnymi branzami,

. Zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu istosowania w budownictwie (ań. 10 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo
budowlane),

. Dokumentacja projektowa w swej treśc) nle może okreś]ac nazw producentow, materiałow,
maszyn i urządzeń w sposob utrudniający uczciwą konkurencję,

. Dokumentacja projektowa powinna określić parametry techniczne i funkcjonalne pzyjętych
rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposazenia ( Zamawiający dopuszcza
wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych
względow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli obowiązek taki
wynika z odrębnych przepisow),

. Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze z
o p isan ą z zewnąIrz zawartością seg reg ato ra,

. W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, związane z
opracowaniem dokumentacji np. opłaty za wydanie warunków, uzgodnień, opinii,
ekspeńyz, uzyskania decyzji itp.,

. Oferent w ramach realizacji zamowienia jest zobowiązany dokonaó na ządanie
Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 36 miesięcy od daty
sporządzania kosztorysu,

. Wykonawca uzgodnizZamawiającym przed rozpoczęciem prac, projektowane technologie
oraz rozwiązania projektowe oraz uzyska od Zamawiającego pisemną akceptację tychze
rozwiązań.

. Zaktualizowany projekt powinien uzyskać wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia
właściwych podmiotow.

2.4. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany będzie do:
. Udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w procedurze wyłaniania

wykonawcy robot,
. W przypadku złożenia pzez Oferenta, w trakcie udzielania zamowienia na roboty

budowlane ofert rownoważnych ( czyli zastosowania materiałow i uuądzeń o parametrach
nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych -
kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń,

. Czuwania w toku realizaĄi robót nad zgodnością rozwięań technicznych, materiałowych i

uzytkowych z dokumentacją projektową
. Uzupełniania szczegołow dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy robot

budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie wykonywania robót,
. Udziału w naradach technicznych,
. Udziału w odbiorze końcowym inwestycji
. Wykonywania czynnościwynikającychzań,.21Prawa budowlanego, a w szczegolności:

- wstępu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczących jej

reaIizacji,
- żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwości powstania zagrożenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem.

3. Termin realizacji zamówienia:
a) wykonanie aktualizacji dokumentacji i złozenie wniosku o pozwolenia na budowę do 3,1.03.2019r.,
b) za datę zakończenia realizacji zamowienia w zakresie aktualizacji dokumentacji uznaje się datę
uzyskania pozwolenia na budowę, co winno nastąpić nie poźniej niz do dnia 30.04,2019r.,
c) termin pełnienia nadzoru autorskiego - do końca realizacji inwestycji.



4. Miejsce itermin złożenia ofeńy:
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwal dzka 21 A, 10-123 Olsztyn
Sekretariat pokój 102 do dnia 11.02,2019r. do godziny 1000

Ofeńę nalezy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

,,Wykonanie aktualizacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie w oparciu o dokumentację
projektową wykonaną w 2010 r. oraz koncepcję z 2018 r," wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego.

5. Termin otwarcia ofert : 11.02,2019r.. godz. 1039

6. Warunki płatności:
a) wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji dokumentacji płatne w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury / rachunku. Podstawą wystawienia faktury / rachunku będzie uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowę.
b) wynagrodzenie za wykonywanie nadzoru autorskiego: 30 dni po zakończeniu budowy,

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Halina Szołkiewicz tel. 89 5241507

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę nalezy spoządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
wedłu g załączonego form u l arza ofeńoweg o.

9. Opis kryteriów wyboru ofeń i sposobu oceny : '100 % cena.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym,

- wypis z rejestru prowadzonejdziałalności,

-wykazzrealizowanych projektow budynkow wielorodzinnych z ostatnich 5 lat.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do;

- zmiany warunkow udzielenia zamowienia,

- uniewazn ienia postępowania,

- nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jezelijej treśc nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego lub

nie będzie zawierała wszystkich wymaganych pzezZamawiającego dokumentow lub oświadczeń.

13, W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczności Oferentom nie pzysługujązadne roszczenia w

stosunku do Zamawiającego.

Zalącznik:
1, Formularz ofertowy
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