Przedmiot: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku
w celu dostosowania do aktualnych przepisów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
Środowiskowy Dom Samopomocy i zagospodarowaniem terenu
Zamawiający: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Województwo: śląskie
Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
Telefon: 032 4785302
Fax: 032 4785350
Strona internetowa: www.jastrzebie.pl
Data publikacji: 2016-07-27
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, REGON: 00052368990927
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej (wraz z
kosztorysami, specyfikacjami techncizmymi i sprawowaniem nadzoru autorskiego) dla przebudowy
budynku mieszczącego się przy ul. Szkolnej 1 w Jastrzębiu-Zdroju, dostosowującej do wymogów
aktualnych przepisów (w tym p.pożarowych i sanitarnych) wra z wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy i zagospodarowaniem terenu.
Parametry techniczne istniejącego budynku:
- Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, złożony z dwóch skrzydeł:
zachodniego i wschodniego.
- Powierzchnia użytkowa parteru:
468,20 m2
- Powierzchnia użytkowa I piętra:
458,10 m2
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej (wraz z
kosztorysami, specyfikacjami techncizmymi i sprawowaniem nadzoru autorskiego) dla przebudowy
budynku mieszczącego się przy ul. Szkolnej 1 w Jastrzębiu-Zdroju, dostosowującej do wymogów
aktualnych przepisów (w tym p.pożarowych i sanitarnych) wra z wraz ze zmianą sposobu

użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy i zagospodarowaniem terenu.
Parametry techniczne istniejącego budynku:
- Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, złożony z dwóch skrzydeł:
zachodniego i wschodniego.
- Powierzchnia użytkowa parteru:
468,20 m2
- Powierzchnia użytkowa I piętra:
458,10 m2
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 12 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2016-08-18 godzina: 09:50, miejsce: Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok.
B503, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

