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OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) wykonanie dla Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykaz opracowań został 

określony w pkt. 3 dla zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynku szkolnego przy ul. 
Dworcowej 9 pod internat szkolny przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie” według założeń określonych w 
pkt. 2. 

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego robót budowlanych wykonywanych według projektu, o którym mowa 
w pkt. 1. 

2. Założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) opracowanie obejmuje istniejący budynek szkoły przy ul. Dworcowej 9 w Rypinie (nr ewidencyjny działki 

1509/7). 
2) Internat: 

a) istniejący budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o dachu 
wielospadowym, kubaturze obiektu 7324,00 m³, powierzchni użytkowej 1906,92,0  m², powierzchni 
zabudowy 1141,00 m. 

b) projekt funkcjonalnie powinien przewidywać: miejsce dla 60 uczniów w pokojach 2-osobowych, 
wyposażonych w łazienki oraz niezbędne wyposażenie do nauki i odpoczynku, pokój dla opiekuna, 
biuro dla kierownika, aneks kuchenny na każdym piętrze, recepcję, podjazd dla niepełnosprawnych oraz 
1 pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej, świetlicę. 

3) adaptowany obiekt musi odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym, sanitarnym i p.poż. 
4) do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów, 

w szczególności dopuszczone do kontaktu z ludźmi. 
3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 

1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje, opis 
techniczny, projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, wizualizację 3d wnętrza wraz z animacją indoor), 

2) opinia/ekspertyza techniczna dot. możliwości wykonania przedmiotowej inwestycji, 
3) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie 

zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu,  
4) projekt monitoringu (kamery na korytarzach, czujki dymowe, oświetlenie alarmowe), 
5) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże), w tym wersja 

elektroniczna (format pdf),  
7) przedmiar robót, w tym wersja elektroniczna (format pdf), 
8) kosztorys inwestorski, w tym wersja elektroniczna (format pdf), 
9) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów 

inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, 
wyposażenia i innych. 

4. Jeżeli wymienione powyżej opracowania nie obejmują wszystkich opracowań niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, to Wykonawca nie jest zwolniony z obowiązku ujęcia w opracowaniach 
projektowych pełnego zakresu robót budowlanych związanych z przebudową szkoły wynikających z 
obowiązujących przepisów. 

5. Wymagania dodatkowe do dokumentacji projektowej: 
1) wykonawca wykona opracowania będące przedmiotem umowy w wersji papierowej w ilości po 6 (sześć) 

egzemplarzy każdego opracowania, z wyjątkiem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, które zostaną wykonane – w 2 (dwóch) 
egzemplarzach, 

2) cztery (4) egzemplarze projektu budowlanego będą zawierać oryginalne podpisy i pieczątki, a (2) dwa 
egzemplarze mogą być kopiami, 

3) opracowania będące przedmiotem umowy zostaną wykonane również w wersji elektronicznej 
i umieszczone na płytach DVD w 2 (dwóch) egzemplarzach - w formacie pdf - z czego 1 (jeden) egzemplarz 
wersji elektronicznej powinien obejmować wszystkie opracowania z wyjątkiem kosztorysów inwestorskich 
i ZZK; a drugi egzemplarz wersji elektronicznej powinien obejmować kosztorysy inwestorskie i ZZK, 
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4) wersja elektroniczna dokumentacji będzie identyczna z wersją papierową. 
6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

1) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 
2)  przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie wymaganych prawem  

decyzji administracyjnych, w tym decyzji  o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji  wymaganych przy 
projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowanie przez Wykonawcę stosownych kompletne 
wniosków  z wymaganymi załącznikami w formie do podpisania przez Zamawiającego),  

3) uzyskanie uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie z 
Zamawiającym i z użytkownikiem, 

4) uzyskanie uzgodnień projektu w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz w imieniu 
Zamawiającego kompletu niezbędnych uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i opinii niezbędnych do 
realizacji inwestycji i użytkowania obiektu, 

5)  przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej 
w zakresie objętym umową, 

6)  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej 
objętej przedmiotem umowy), 

7) niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie 
postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie projektu Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie 
oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz postanowieniami umowy. 

8. Zamawiający oświadcza, że dokumentacja powstała w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
podstawą do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość 
musi być wystarczająca do tego celu. 

9. Informacje zawarte w projektach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w zakresie technologii wykonania robót oraz doboru materiałów, wyrobów i urządzeń, powinny określać 
przedmiot zamówienia w sposób zgodny ustawą z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

10. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania 
przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe 
rozwiązania systemowe konkretnych producentów, wykonawca ma obowiązek określić parametry techniczne 
i jakościowe danego rozwiązania oraz umieścić  informację o możliwości zastosowania rozwiązania 
równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. 

11. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie 
z: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 
2)  rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.); 
3) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 
4) rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),  

5) rozporządzeniem 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-użytkowym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

6)  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); 

7)  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
821); 

8) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292,  poz. 1720); 

9) innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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12. Sprawowanie przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:   
1) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji przez udzielanie wyczerpujących odpowiedzi 

Zamawiającemu; 
2) ocena zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją: 

a) na każde wezwanie Zamawiającego; 
b) na każde wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3) opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, zamiennych w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową; 

4) wyjaśnianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu rozbieżności pomiędzy dokumentacją 
projektową, a stanem faktycznym; 

5) udział w naradach technicznych organizowanych w toku robót, w odbiorach częściowych, w odbiorze 
końcowym, w przeglądach gwarancyjnych; 

6) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych pkt.1), 2) i 5), – nie może być dłuższy niż 5 (pięć) 
dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

7) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w pkt. 3) i 4) nie może być dłuższy niż 10 
(dziesięć) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. 

 

II. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

III. Termin realizacji zamówienia 

Przez okres 60 dni od dnia podpisania umowy. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania takich uprawnień, 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobnami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnymi za 
wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania projektu budowlanego poszczególnych 
branż w przedmiocie zamówienia: 

a) Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania specjalności architektonicznej lub 
inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, 
których w aktualnym stanie prawnym uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniań, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 

b) Osoba posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawnienia budowlane w tej 
specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniań, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności. 

c) Osoba posiadająca uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 
czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawnienia budowlane w tej 
specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniań, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności. 

d) Osoba posiadająca uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne 
(równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których 
w aktualnym stanie prawnym uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawniań, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 
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Wykonawca na okoliczność potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu musi złożyć wykaz osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności o treści zgodnej ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do OIWZ. 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2. Oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w punkcie V OIWZ 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Wypełniony przez wykonawcę formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do OIWZ. 
2. Wykaz osób – wzór stanowi załącznik nr 2 do OIWZ 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do OIWZ. 
4. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
3. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie: faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą 
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
- Henryk Kiełkowski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, tel. 54 280 3161 

VIII. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie V niniejszego OIWZ. 
2. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polski w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

Treść oferty musi odpowiadać treści OIWZ. 
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy zawartą w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta może być podpisana również przez osobę umocowaną przez 
osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 

5. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. 
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6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę cenową pod rygorem 
wykluczenia z postępowania.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub 

opakowaniach, opatrzonych adresem Zamawiającego oraz napisem: 
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynku szkolnego przy ul. Dworcowej 9 pod 
internat szkolny przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie” 

OFERTA 
NIE OTWIERAĆ PRZED 09.07.2021 r. godz. 1000 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 
09.07.2021 r. do godziny 945pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie – bez względu 
na przyczyny opóźnienia. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021 r. o godz. 1000w siedzibie Zamawiającego w sali nr 3. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Oferty, które wpłyną (zostaną złożone) po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania. 
 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wyceniając ofertę należy podać cenę netto (kwotowo i słownie), podatek VAT (określony procentowo 
i kwotowo) oraz wartość brutto (kwotowo i słownie). W przypadku rozbieżności między ceną podaną 
kwotowo i słownie do rozstrzygnięcia będzie brana pod uwagę kwota podana słownie. 

2. Cena oferty w formularzu ofertowym, wszystkie informacje finansowe winny być wyrażone w złotych 
polskich, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o wszystkie pozycje wykazane części I niniejszej 
OIWZ. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych określonych w OIWZ. 
2. Spośród Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, 

kierując się jedynym kryterium, jakim jest cena. 
3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, zostaną poinformowaniu o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, ze wskazaniem wybranego Wykonawcy i zaproponowaną przez niego ceną. 
Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego:zs2rypin.pl. 

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający zawrze umowę z tym Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca, którego 
oferta zostanie wybrana będzie o tym fakcie powiadomiony właściwym pismem. Wybrany Wykonawca powinien 
stawić się w terminie i miejscu określonym w tym piśmie w celu podpisania umowy. 

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego OIWZ. 

XV. Postanowienia końcowe 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym OIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu 
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza 130.000 zł 
w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2020 z 
dnia 16.03.2020 r. 
 

Załączniki do opisu istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Formularz ofertowy, 
2. Wykaz osób, 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
4. Projekt umowy, 


