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ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie, istniejącej w budynku szkoły, sali gimnastycznej z zapleczem na potrzeby 2 oddziałowego przedszkola. 

Zakres prac projektowych będzie obejmował wykonanie:
inwentaryzacji części budynku przeznaczonego pod planowaną zmianę,
analizę techniczną możliwości przystosowania części budynku szkoły tak aby spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w placówce zwłaszcza wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej  /Dz. U z dnia 31.08 2017 r. poz. 1642/,
	planu zagospodarowania terenu – 5 egz. + wersja elektroniczna,
	projektu techniczno-wykonawczego adaptacji budynku wraz z niezbędnymi obliczeniami i opisem, 5 egz + wersja elektroniczna;
	projektów wykonawczych branżowych (oddzielne opracowania dla każdej branży) wraz z uzgodnieniem i pozyskaniem warunków technicznych określonych przez właściwych gestorów sieci – 5 egz. + wersja elektroniczna;
inne opracowania (np. inwentaryzacja budowalna, geologiczno-inżynierska oraz geotechniczna posadowienia obiektów) jeżeli są wymagane wg. obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego – 3 egz. + wersja elektroniczna,
	kosztorysu inwestorskiego wraz  z  przedmiarem  robót (oddzielnie dla każdej branży)  zawierającym  zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen  – 3 egz. + wersja elektroniczna,
	specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określającej zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – 3 egz. + wersja elektroniczna;
	informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych - 5 egz. + wersja elektroniczna,
	uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót budowlanych) oraz wszystkie niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń, decyzji, zezwoleń jeżeli są wymagane wg. obowiązujących przepisów prawa,

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.

Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z: 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
	Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065). 
	Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej  /Dz. U z dnia 31sierpnia 2017 r. poz. 1642/.
	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U z dnia 9 października 2018 r. poz. 1935).
	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
	Rozporządzenie 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
	innymi obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca winien dysponować:
co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
	co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
	co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
	co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 
Warunki i zakres realizacji zamówienia.
Termin wykonania przedmiotowego zadania do dnia 31.12.2020 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
	Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
	Do ofert cenowej Wykonawca załączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - (załącznik nr 2).
	Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
	Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3).
 

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do dnia 7 sierpnia 2020 r.
adres poczty elektronicznej spdziebaltow@tlen.pl  Fax: (0-41) 372-06-02


Załączniki:
	Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
	Załącznik nr 2 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 
	Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

 


