
  
 

 
 Szczecin   27.09.2020 r. 

            
        
                                                                            
nasz znak:WIM-III.1431.5.2021.KM 
UNP 46239/WIM/-II/21 
 
Dotyczy:  Wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.09.2021r.                    

w sprawie zadania w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
Centrum Aktywności Lokalnej położonej przy   ul. Przygodnej w Szczecinie 
oraz  pełnienie nadzoru  autorskiego”. 

 

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w odpowiedzi na 
złożony wniosek z dnia 13.09.2021r. przekazuje poniżej informacje dotyczące 
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego               
pn.: „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej położonej przy ul. Przygodnej                             
w Szczecinie oraz  pełnienie nadzoru  autorskiego”: 

1. Wykonawca dokumentacji projektowej dla ww. zadania został wyłoniony            
w wyniku wykonanego rozpoznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr 
657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020r. roku w sprawie 
zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach 
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasto 
Szczecin. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych zostało wysłane do 
trzech szczecińskich biur projektowych, które wcześniej wykonywały                    
w sposób rzetelny zamówienia na rzecz Gminy Miasto Szczecin tj.: 

1) ……………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………... 

Wybrano Wykonawcę firmę…………………………., która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie zamówienia. 

2. Zamawiający w załączeniu przekazuje kopie dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę w dniu podpisania umowy, zgodnie z zapisami § 2 ust.3 pkt.1) 
Umowy, dotyczące osób wchodzących w skład Zespołu Projektantów tj.: 

1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego 

2) Dokumenty potwierdzające, że osoby wchodzące w skład Zespołu 
Projektantów posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, a                
w odniesieniu do osób wykonujących dokumentację projektową                
w zakresie zieleni odpowiednie doświadczenie.  

3) Ponadto Zamawiający potwierdza, że osoba wykonująca 
dokumentację projektową w zakresie zieleni spełnia wymagania 
dotyczące wykształcenia tj.: ukończenie studiów wyższych na 
kierunku Ogrodnictwo, ukończenie studiów podyplomowych                        
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w zakresie architektury krajobrazu oraz certyfikat dla 
Certyfikowanego Inspektora Drzew. 

3. Zamawiający w załączeniu przekazuje kopie zaproszeń do złożenia ofert 
wraz z załącznikami wysłanych do poniższych Wykonawców: 

1) ……………………………………….. 
2) ………………………………………………………….,                           
3) …………………………………………………………………..,  

 
 
 

Podpisano: Małgorzata Baj, Zastępca Dyrektora WIM                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego 

2. Kopie dokumentów potwierdzających podsiadane uprawnienia i kwalifikacje przez 
osoby wchodzące w skład Zespołu Projektantów  

3. Kopia zaproszenia do złożenia oferty nr WIM-III.7013.42.1.2021.KM z dnia 
22.07.2021r., 

4. Kopia zaproszenia do złożenia oferty nr WIM-III.7013.42.2.2021.KM z dnia 
22.07.2021r., 

5. Kopia zaproszenia do złożenia oferty nr WIM-III.7013.42.3.2021.KM z dnia 
22.07.2021r. 

6. Załączniki do zaproszenia od nr 1 do nr 10  
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. WIM a/a 


