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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236152-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Rogoźnica: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2012/S 141-236152

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Goczałków
Punkt kontaktowy: Muzeum Gross-Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304
Osoba do kontaktów: Aleksandra Wolska
58-152 Rogoźnica
POLSKA
Tel.:  +48 748464566
E-mail: muzeum@gross-rosen.eu
Faks:  +48 748421594
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.gross-rosen.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samorządowa instytucja kultury

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Kamienne Piekło Kl Gross-Rosen II - projekt
Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236152-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:muzeum@gross-rosen.eu
http://bip.gross-rosen.eu/
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Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Rogoźnica.
Kod NUTS PL517

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” – projekt
Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71221000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 163 000,00 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 308 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium
przetargowego w wysokości: 30 000,00 PLN. najpóźniej do 30.8.2012 r. do godz. 10:00.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 projektu wykonawczego obiektu usytuowanego w
strefie ochrony konserwatorskiej o minimalnej powierzchni 2 000 m2, z których każdy musi być o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców.
Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 projektu wykonawczego obiektu usytuowanego w
strefie ochrony konserwatorskiej o minimalnej powierzchni 2 000 m2, z których każdy musi być o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców.
Zespół projektowy (osoby):
a) projektant branży architektonicznej – posiadający:
a1) aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
a2) min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu,
a3) wykazanie się wykonaniem co najmniej 1 branżowej dokumentacji projektowej dla obiektu usytuowanego w
strefie ochrony konserwatorskiej,
b) projektant branży konstrukcyjno – budowlanej posiadający b1) aktualne uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b2) min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu,
b3) wykazanie się wykonaniem co najmniej 1 branżowej dokumentacji projektowej dla obiektu usytuowanego w
strefie ochrony konserwatorskiej.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
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Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
3/MGR/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 100,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy dokumentacja będzie przekazywana w formie pisemnej,
po uiszczeniu opłaty w kwocie: 100,00 PLN na konto: BZ WBK S.A. I O/Wałbrzych na rach: 62 1090 2271 0000
0001 0201 9397 zaznaczeniem nazwy postępowania.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.8.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.8.2012 - 10:05
Miejscowość:
Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9, sala konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie
określonych poniżej warunków:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki
procentowej należnego podatku VAT,
b) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego,
c) osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki
udziału opisane w SIWZ,
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d) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z
niniejszą Specyfikacją – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji
zamówienia,
e) dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących
przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
2. wynagrodzenie Wykonawcy za część I nie podlega waloryzacji
3. wynagrodzenie za część II i III – będzie podlegać jednorazowej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i
usług (wskaźnik inflacji) określany przez GUS według formuły miesiąc do miesiąca, liczony od miesiąca
zawarcia umowy z Wykonawcą, do miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania polecenia rozpoczęcia prac
projektowych, jeśli polecenie rozpoczęcia prac projektowych nastąpi później niż do dnia 30.6.2013 r. W
przypadku, gdy wskaźnik inflacji będzie ujemny, cena nie ulegnie zmianie.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” – projekt
Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy w następującym zakresie:
Część I - dla I i II etapu robót budowlanych:
a) wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w pełnym zakresie wymaganym
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uwzględniający m.in. wymagania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zalecenia konserwatorskie, w tym w szczególności z dnia 16.5.2008
r. (sygn. ZN-UD-414-151/08, l.dz.1357/08), uwarunkowania wynikające z wymagań ochrony środowiska,
ochrony przyrody, krajobrazu, uwag środowiska byłych więźniów KL Gross-Rosen i wytycznymi Zamawiającego
(Założenia i wytyczne do projektowania, koncepcja – załącznik nr 9 do SIWZ),
b) uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac
i robót przy obiekcie zabytkowym uzyskana przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego,
c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego,
d) wyciąg ze streszczeniem z posiadanej dokumentacji sporządzony zgodnie z wymogami Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dla I lub obu etapów robót budowlanych – zgodnie ze wskazaniem
Zamawiającego,
e) kalkulacja kosztów robót budowlanych – w podziale na I i II etap robót budowlanych.
Część II - dla I etapu robót budowlanych (wykonywana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego
środków na realizację przedsięwzięcia: „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zagłady
w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”. Zamawiający zastrzega sobie wydanie Wykonawcy dodatkowych
wytycznych na tym etapie projektowania).
a) projekty wykonawcze wszystkich branż niezbędnych do funkcjonowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem,
b) projekt architektury wnętrz,
c) przedmiar robót,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),
e) kosztorys inwestorski z wyodrębnionymi cenami netto i brutto wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów
inwestycji,
f) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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g) opis zakresu nadzoru autorskiego z wytycznymi charakteryzującymi zakres koniecznego nadzoru
autorskiego,
h) wykonanie makiety obiektu wraz z jego otoczeniem w skali 1:200 – łącznie dla I i II etapu robót
budowlanych.
Część III - dla II etapu robót budowlanych (wykonywana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego
środków na realizację przedsięwzięcia: „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zagłady w
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”.
a) projekty wykonawcze wszystkich branż niezbędnych do funkcjonowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem,
b) projekt architektury wnętrz,
c) przedmiar robót,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),
e) kosztorys inwestorski z wyodrębnionymi cenami netto i brutto wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów
inwestycji,
f) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
g) opis zakresu nadzoru autorskiego z wytycznymi charakteryzującymi zakres koniecznego nadzoru
autorskiego.
1.2 Pełnienie nadzoru autorskiego odrębnie dla I i II etapu robót budowlanych (wykonywana pod warunkiem
uzyskania przez Zamawiającego środków na realizację przedsięwzięcia: „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen
II – projekt Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”. Wysokość wynagrodzenia za pełnienie
nadzoru autorskiego określona będzie: dla I etapu robót budowlanych jako suma 10 % kosztów projektu
budowlanego do pozwolenia na budowę [Część I] i 15 % kosztów (po ewentualnej waloryzacji ceny) projektu
wykonawczego dotyczącego I etapu robót budowlanych, zaś dla II etapu robót budowlanych jako suma 10 %
kosztów projektu budowlanego do pozwolenia na budowę [Część II] i 15 % kosztów (po ewentualnej waloryzacji
ceny) projektu wykonawczego dotyczącego I etapu robót budowlanych,
1.3 Prace projektowe należy wykonać zgodnie z:
1.3.1 obowiązującymi przepisami prawa, tj.: Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006 r., Nr 156 Poz. 1118
z późn. zm.) oraz Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2003 r. Nr 162 Poz. 1568),
Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9.6.2004 roku (Dz.U. z dnia 30.6.2004 roku) w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.
1.3.2 materiałami oraz wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego,
1.3.3 według koncepcji autorstwa NIZIO Design International Mirosław Nizio.
Wizji lokalnej Wykonawcy mogą dokonywać w każdy wtorek w godz. 11:00 – 15:00, tj. 24.7.12 r., 31.7.12 r.,
7.8.12 r., 14.8.12 r. 21.8.12 r. i 28.8.12 r.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.7.2012


