Łagów, Zamek Joannitów (XIV w.): ratowniczy remont zagrożonego katastrofą
pd-zach naroża murów obronnych.
Łagów, 15.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. „Łagów, Zamek Joannitów (XIV w.): ratowniczy remont
zagrożonego katastrofą pd-zach naroża murów obronnych”
Zakres prac projektowych obejmuje zagrożony katastrofą fragment murów:
 długość muru objętą pracami – dwa prostopadłe fragmenty po ok. 10m
 Wysokość muru – ok. 8m
Do zapytania dołączona zostaje dokument pn. „Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach zniszczeń i
uszkodzeń wraz z programem naprawczym murów obronnych Zamku w Łagowie Lubuskim” autorstwa dr inż.
Lecha J. Engela
Ww. zadanie dofinansowane jest w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW 2018 Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Zamek wraz z murami wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 23.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w oparciu o art. 4 pkt.8.
3. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Łagów
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łagów
tel. 68 3412186
fax. 68 3412262
e-mail: sekretariat@lagow.pl
NIP: 927-10-05-072
REGON: 9700770480
Dni i godziny otwarcia pon. 8:00-16:00, wt.- pt 7:30-15:00
4. Szczegółowy zakres prac projektowych obejmuje:
a) Sporządzenie inwentaryzacji obiektu;
b) Przeprowadzenie badań geotechnicznych, georadarowych i konserwatorskich
c) Sporządzenie mapy do celów projektowych, jeśli okaże się ona konieczna z punktu widzenia
konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
d) Opracowanie projektu budowlanego
e) Opracowanie projektu wykonawczego
f) Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
g) Przygotowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego;
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h) Wszystkie dokumenty muszą być zgodne z właściwymi przepisami określającymi zakres i formę ww.
dokumentów;
i) Projektant będzie również odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i zezwoleń
koniecznych do wykonania dokumentacji;
j) Zaleca się wizję lokalną obiektu przed złożeniem oferty.
Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie i ilości:
Komplet opracowanej dokumentacji projektowej winien zawierać w szczególności:
a. projekt budowlany – 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej;
b. projekt wykonawczy – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej;
c. kosztorysy – 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF, ATH;
d. przedmiary robót – 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF, ATH;
e. specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz. PDF, edytowalne;
f. inwentaryzacja obiektu – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej
edytowalnej
Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, pozwolenia, sprawdzenia, konieczne
ekspertyzy, uzgodnienia.
Zamawiający wymaga przekazania pełni praw autorskich majątkowych wraz z prawem dowolnego wykorzystania
wykonanego dzieła.
Przeznaczeniem dokumentacji projektowej jest m.in. przeprowadzenie na jej podstawie procedury przetargowej w
oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
Stosownie do powyższego dokumentacja winna być wolna od wad przedmiotu zamówienia, w szczególności
zabrania się stosowania wszelkich nazw własnych oraz znaków towarowych
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. sytuacji ekonomicznej: warunek spełniony w przypadku posiadania ważnego ubezpieczenia od OC w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 250.000 zł
b. zdolności technicznej i zawodowej (wymaga się spełnienia poniższych warunków łącznie):
 warunek spełniony w przypadku wykazania należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat
minimum 2 usług w zakresie wykonania dokumentacji projektowej renowacji lub remontu
murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków (zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami), które uzyskały pozwolenie na budowę. Za mury obronne Zamawiający
uznaje wyłącznie elementy systemu ceglanych, ceglano-kamiennych lub kamiennych murów
miejskich, zamkowych lub fortecznych, mające pierwotnie charakter obronny;
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy podać ich rodzaj,
datę, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (zał. nr 2. Wykaz prac)
 warunek spełniony w przypadku wykazania dysponowania osobą/osobami, które posiadają
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
- architektonicznej
- konstrukcyjno-budowlanej. (Zał. nr 3 Wykaz osób)
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warunek spełniony w przypadku dysponowania osobą, która spełnia kryterium wymagań, o
których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" (Zał. nr 3 Wykaz osób)

6. Termin realizacji
Termin wykonania do 30 czerwca 2018 r. wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń.
Za termin wykonania uznaje się datę złożenia w siedzibie Zamawiającego kompletnego opracowania
projektowego wraz z pozwoleniem na budowę.
7. Kryterium wyboru oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena.
8. Złożenie oferty
Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy: sekretariat@lagow.pl lub na adres Zamawiającego - Gmina Łagów,
ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów – lub złożyć osobiście, do dnia 23.03.2018 r.. do godz. 09:00, z dopiskiem
OFERTA na Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. " Łagów, Zamek Joannitów (XIV w.):
ratowniczy remont zagrożonego katastrofą pd-zach naroża murów obronnych”
9.






Załączniki:
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Wykaz prac
Zał. nr 3 Wykaz osób
Zał. nr 4 Projekt umowy
Zał. nr 5 „Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach zniszczeń i uszkodzeń wraz z programem
naprawczym murów obronnych Zamku w Łagowie Lubuskim”
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