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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zkzl.poznan.pl

Poznań: 1.Opracowanie pełnobran Ŝowej dokum. projekt. powtarzalnych budynków

mieszkalnych wielorodzinnych.2.Adaptacja istniej ącej dokum. projekt.

powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych , do warunków terenu

wskazanego przez Zamawiaj ącego, zgodnie z MPZP lub wytycznymi okre ślonymi

w decyzji o warunkach zabudowy.3.Opracowanie pełnob ranŜowej dokum. projekt.

budynków przewidzianych do termomodernizacji.4.Opra cowanie pełnobran Ŝowej

dokum. projekt. renowacji budynków mieszkalnych, wp isanych do rejestru

zabytków lub poło Ŝonych w strefie ochrony Miejskiego Konserwatora Zab ytków.

Numer ogłoszenia: 418868 - 2011; data zamieszczenia : 09.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zawarcia umowy ramowej.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych , ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel.

061 8964800; 8694801, faks 061 8694809.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  1.Opracowanie pełnobranŜowej dokum. projekt. powtarzalnych

budynków mieszkalnych wielorodzinnych.2.Adaptacja istniejącej dokum. projekt. powtarzalnych budynków mieszkalnych

wielorodzinnych, do warunków terenu wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z MPZP lub wytycznymi określonymi w

decyzji o warunkach zabudowy.3.Opracowanie pełnobranŜowej dokum. projekt. budynków przewidzianych do

termomodernizacji.4.Opracowanie pełnobranŜowej dokum. projekt. renowacji budynków mieszkalnych, wpisanych do rejestru

zabytków lub połoŜonych w strefie ochrony Miejskiego Konserwatora Zabytków..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Opracowanie pełnobranŜowej dokumentacji

projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 2.Adaptacja istniejącej dokumentacji projektowej

powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, do warunków terenu wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub wytycznymi określonymi w decyzji o warunkach zabudowy.

3.Opracowanie pełnobranŜowej dokumentacji projektowej budynków przewidzianych do termomodernizacji. 4.Opracowanie

pełnobranŜowej dokumentacji projektowej renowacji budynków mieszkalnych, wpisanych do rejestru zabytków lub



http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4...

2 z 4 2011-12-09 11:10

połoŜonych w strefie ochrony Miejskiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z wytycznymi MKZ. W zaleŜności od rodzaju

wykonywanych projektów, dokumentacja winna zawierać między innymi: a) projekt przyłącza wodnego i kanalizacyjnego wraz

z projektem sieci wodociągowej zgodnie z warunkami wydanymi przez AQUANET Operator S.A. oraz projekt instalacji

wod.-kan. i c.o. wraz z projektem kotłowni gazowej, b) projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z oświetleniem

zewnętrznym zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Enea Operator S.A., c) projekt instalacji odwodnienia

powierzchniowego, d) projekt dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowania terenu na działce, e) projekt

budowlany i wykonawczy, f) kosztorysy inwestorskie w wersji papierowej i elektronicznej otwartej, g) przedmiary robót w

wersji papierowej i elektronicznej otwartej i pdf., h) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla w/w dokumentacji

projektowej, i) projekt zjazdu z drogi publicznej i lokalizacja zjazdu..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-2, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH

WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej jednej dokumentacji

projektowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonania pełnobranŜowej

dokumentacji budynku wielorodzinnego o kubaturze min 2700 m3 lub pow. uŜytkowej min. 700m2 Ocena spełniania

w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach załączonych do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi spełnić warunek w zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą

mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania w specjalności: a)

konstrukcyjno - budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych d) drogowej po jednej osobie z kaŜdej branŜy. Ocena spełniania w/w warunków dokonana

zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do

oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego

dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niŜ 200.000 zł Ocena

spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach załączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są

wykonywane naleŜycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
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ofert

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych ponad 50

% pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zkzl.poznan.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Komunalnych Zasobów

Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.12.2011 godzina 10:00,

miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


