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39-300  Mielec

Zaproszenie do złożenia oferty

         Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu architektoniczno-

budowlanego adaptacji i remontu budynku zlokalizowanego w Mielcu, przy ul Głowackiego 

5 na potrzeby Urzędu Gminy Mielec i jej jednostek organizacyjnych.

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  projektu  architektoniczno-budowlanego 

adaptacji  i  remontu  budynku zlokalizowanego  w Mielcu,  przy  ul  Głowackiego  5  na 

potrzeby Urzędu Gminy Mielec i jej jednostek organizacyjnych.

Adaptacja  będzie  polegać  na  wykonaniu  projektu  zagospodarowania  budynku  i 

otoczenia  budynku,  w  tym,  planu  aranżacji  pomieszczeń,  koniecznych  remontów, 

instalacji  (w  szczególności,  sieci  CO,  elektrycznej,  teletechnicznej,  oświetlenia  i 

klimatyzacji  w  wskazanych  pomieszczeniach)  z  uwzględnieniem  wytycznych 

Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji budynku oraz współpracy ze 

spółką której  Gmina zleciła  wykonanie audytu energetycznego zgodnie w wymogami 

ustawowymi  (w  szczególności:  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  17 

marca 2009 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  form audytu energetycznego  oraz 

części  audytu  remontowego,  wzorów  kart  audytów,  a  także  algorytmu  oceny 

opłacalności  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego)  oraz  spełniającego  kryteria 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2007-

2013  w  ramach   osi  priorytetowej  II  Infrastruktura  techniczna,  działania  2.2 

Infrastruktura energetyczna. Ponadto Zamawiający wymaga uwzględnienia w projekcie 

zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Zakres aranżacji budynku: 

13 pokoi jednoosobowych, w tym pokoje gabinetowe

12 pokoi dwuosobowych,

2 pokoje trzyosobowe.

RAZEM  27  POKOI  +  SERWEROWNIA+  KASA+  ARCHIWUM+  SALA 

KONFERENCYJNA  /na  80  osób/  +SALA  OBSŁUGI  /4  stanowiska  biurowe/  +  2 

POKOJE SOCJALNE+ MAGAZYN OC+ POCZEKALNIA



Dodatkowo:

GZGK -2 pokoje

GOPS –  pomieszczenia,  które  zajmuje  z  wyjątkiem  pokoju  w  którym  znajdują  się 

świadczenia rodzinne

Szczegółowy układ pomieszczeń musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  poniższych  czynności  i  poniesienie  z  tego 

tytułu niezbędnych kosztów:

1) opracowanie projektu budowlanego dla całości zadania

(wszystkie branże) – w 5 egzemplarzach na piśmie i 3 egz. w wersji elektronicznej,

2) niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii,  ekspertyz,  decyzji 

koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,

3) opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego – 5 egz.,

4) opracowanie przedmiaru robót w 5 egz. na piśmie i 3 egz. w wersji elektronicznej,

5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. 

na piśmie i po 2 egz. w wersji elektronicznej,

6) uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie upoważnienia udzielonego wybranemu

wykonawcy prac projektowych przez Zamawiającego. Czas uzyskania pozwolenia na

budowę, bądź innych pozwoleń, zezwoleń, decyzji, wykracza poza umowny termin

wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca po przekazaniu kompletu dokumentacji

protokołem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu, w tym samym czasie, bądź możliwie

najbliższym po skompletowaniu wymaganych decyzji administracyjnych, składa 

wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

Monitoruje proces związany z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia, łącznie

dostarczeniem zamawiającemu pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym egzemplarzem

dokumentacji budowlanej.

Wykonawca  zobowiązany  jest  ponadto  do  wykonania  wszelkich  innych  czynności  i 

poniesienia  z  tego  tytułu  wszelkich  kosztów  związanych  z  kompleksową  realizacją 

przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wykonawca jest zobowiązany do:

1) przedłożenia koncepcji rozwiązań technicznych projektu z

podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji oraz pozytywnych i negatywnych stron.

2) uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia,



4)  udzielanie  niezwłocznie  zamawiającemu  wyjaśnień  dotyczących  opracowanej 

dokumentacji  projektowej  w  trakcie  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  wykonanie  robót  budowlanych,  na  podstawie  uprzednio  przygotowanego 

projektu budowlanego,

5) sprawowania nadzoru autorskiego,

6) udzielenia rękojmi na przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności

wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady obiektu lub robót wykonanych

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku

z odmową udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości

wykonanego projektu lub opóźnienia jego wydania z powodu nałożenia przez organ wydający

pozwolenie na budowę, obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również

szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji.

Terminy realizacji zamówienia:

• 30 dni  od daty podpisania umowy – przedstawienie koncepcji  zagospodarowania i 

aranżacji obiektu.

• 90  dni  od  daty  podpisania  umowy  –  opracowanie  kompletnej  dokumentacji 

architektoniczno-budowlanej.

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę oferenta.
2. Cenę brutto za wykonanie dokumentacji.
3. Wykaz osób zaangażowanych w opracowanie dokumentacji posiadające odpowiednie 

uprawnienia.
4. Wypis  z  właściwego  rejestru  potwierdzający   fakt  prowadzenia  działalności 

gospodarczej,
5. Doświadczenie potwierdzenie referencjami z minimum trzech realizacji adekwatnych 

do przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do 21.02.2012r. do godz. 1000  w Urzędzie Gminy Mielec, 
ul. Jadernych 7 , 39-300 Mielec.

Kryterium oceny ofert – cena 100%
 


