
Nr postępowania: 2/ZP/2013 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna 

 

ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa, tel. 22 635 68 55, fax. 22 635 95 34 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na  

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

projektem wykonawczym na budowę siedziby Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej przy ul. Broniewskiego 48 i ul. Duracza w Warszawie 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: 

www.chat.edu.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/ 

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym na budowę siedziby Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej przy ul. Broniewskiego 48 i ul. Duracza w Warszawie.  

W szczególności: wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego – 

„Budowa siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ulicy ul. 

Broniewskiego 48 i ul. Duracza”, wraz z nadzorem autorskim. 

W tym: zespół opracowań i projektów – dokumentacja projektowa, służących do uzyskania 

opinii, uzgodnień oraz opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w 

sposób wymagany ustawą PZP, a także do wykonania robót budowlanych i ich odbioru wraz 

z dopuszczeniem do eksploatacji. 

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 

 

Klasyfikacja CPV: 71220000-6; 71240000-2; 71320000-7; 71332000-4; 71420000-8; 

71250000-5. 

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III i IV 

niniejszej SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Termin wykonania zamówienia –  do 30.05.2014 r. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 

ustawy. 

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na 

postawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

3. Wykonawca składający ofertę na wykonanie niniejszego zamówienia  musi mieć 

doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej z wyłączeniem: obiektów 

przemysłowych i budynków mieszkalnych. 

Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 3 Wykonawca musi  wykazać, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegająca na 

zaprojektowaniu budynku użyteczności publicznej (zawierających salę widowiskową lub aulę 

na co najmniej 300 osób) o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m
2
  i wypełnić 

załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w tym 

dokumencie usługi zostały wykonane należycie.  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków - na podstawie 

złożonych oświadczeń i dokumentów : spełnia/nie spełnia. 

 

Wadium: w tym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

22000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł) 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Cena – 100% 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Miodowej 21 C, 

w Rektoracie uczelni (I piętro, budynek B) lub przesłać na ten adres, w terminie do 

19.06.2013 roku, do godziny 10
30

. 

 

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 05.06.2013r. 

 

 

 

 

 


