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

www.zkzl.poznan.pl

Poznań: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej 

budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego 

projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy 

realizacji 2 inwestycji budownictwa komunalnego w podziale na części: 

1. ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, 2. ul. Bolka, 

obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26

Numer ogłoszenia: 208638 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. , ul. Matejki 57, 60-770 

Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8964800; 8694801, faks 61 8694809.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku 

powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności 

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji 2 inwestycji 

budownictwa komunalnego w podziale na części: 1. ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 

13,14,16/3, 2. ul. Bolka, obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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obejmuje: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie 

przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego przy realizacji 2 inwestycji budownictwa komunalnego w podziale na części: 1. ul. 

Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, 2. ul. Bolka, obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26, 

Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 02.09.2004 Dz. U. 

z 2005 r. nr 75 poz. 664. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje Dla części I - Wykonanie 

pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonaniem projektu zjazdu z drogi publicznej, 

zagospodarowaniem terenu, przygotowaniem STWiOR, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów a także 

uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji (w szczególności decyzji pozwolenia na 

budowę) dla nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 

13,14,16/3, na bazie projektu budynku powtarzalnego (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), zgodnie z 

wytycznymi określonymi w decyzjach o warunkach zabudowy wydanych przez Wydział Urbanistyki i 

Architektury Urzędu Miasta Poznania (nr 17/2014 z dnia 09.01.2014 r. oraz nr 383/2014 z dnia 4.06.2014 

ws. parkingu), a nadto wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu otaczającego budynek oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowa winna zostać sporządzona jako dokumentacja 

budowlano-wykonawcza i zawierać: a) projekt architektoniczno-budowlany budynków mieszkalnych, b) 

projekt instalacji wod. - kan., c) projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z 

projektem węzłów grzewczych w każdym budynku (zgodnie z warunkami Veolia S.A.), d) projekt instalacji 

elektrycznej i teletechnicznej wraz z oświetleniem zewnętrznym, e) projekt instalacji odwodnienia 

powierzchniowego, f) projekt przyłączy i sieci wody oraz kanalizacji sanitarnej (zgodnie z warunkami 

dostawców mediów) wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego), g) projekt dróg 

wewnętrznych wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na działce h) projekt zjazdu z drogi 

publicznej i uzyskanie decyzji lokalizacji zjazdu i) Kosztorysy inwestorskie, j) Przedmiary robót, k) 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla w/w dokumentacji projektowej (wraz z wszystkimi 

branżami). Dla części II - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonaniem projektu 

zjazdu z drogi publicznej, zagospodarowaniem terenu, przygotowaniem STWiOR, kosztorysów 

inwestorskich i przedmiarów a także uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji (w 

szczególności decyzji pozwolenia na budowę) dla nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bolka, 

obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26, na bazie projektu budynku powtarzalnego (stanowiącego 

załącznik nr 9 do SWIZ), zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji o warunkach zabudowy wydanej 

przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (nr 330/2014 z dnia 13.05.2014 r.), a 
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nadto wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu otaczającego budynek oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego. Dokumentacja projektowa winna zostać sporządzona jako dokumentacja budowlano-

wykonawcza i zawierać: a) projekt architektoniczno-budowlany budynków mieszkalnych, b) projekt 

instalacji wod. - kan., c) projekt kotłowni wraz z instalacją gazową zgodnie z warunkami PSG sp. z o.o., 

projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, d) projekt instalacji elektrycznej i 

teletechnicznej wraz z oświetleniem zewnętrznym e) projekt instalacji odwodnienia powierzchniowego f) 

projekt przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej, g) projekt dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem i 

zagospodarowaniem terenu na działce, h) projekt zjazdu z drogi publicznej i uzyskanie decyzji lokalizacji 

zjazdu, i) projekt fragmentu drogi publicznej zgodny z wymaganiami Zarządcy Dróg, j) Kosztorysy 

inwestorskie, k) Przedmiary robót, l) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla w/w 

dokumentacji projektowej ( wraz z wszystkimi branżami)..

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat dokumentacji 

projektowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. 

pełnobranżowej dokumentacji budynku/budynków wielorodzinnego o łącznej kubaturze co 

najmniej 14.000 m3 lub łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 4.200 m2 każda, tj.: W 

przypadku składania oferty na część I - 1 dokumentacji, W przypadku składania oferty na część II 

- 1 dokumentacji, W przypadku gdyby wykonawca złożył ofertę na obie części, w celu 

potwierdzenia spełaniania warunku udziału w postepowaniu, winien wykazać się wykonaniem 2 

dokumentacji projektowych. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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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 warunku

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 każdej branży. 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 MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

� 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
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� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

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

albo składania ofert; 

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

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

albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w 

sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazać jego rodzaj i 

czas udzielenia oraz wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2 b Pzp, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90 

2 - Termin wykonania - 10 

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 

dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy nie wykonaniu części przedmiotu umowy, 

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających 

wykonanie umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności z uwagi na przedłużające się 

procedury administracyjne. Wszelkie inne niż wymienione w niniejszym paragrafie niekorzystne dla 

Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków 

spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu 

rażącą stratą, czego nie przewidywały one przy zawarciu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zkzl.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Komunalnych 

Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 

godzina 10:00, miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 

Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego 

projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w 

szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy 

realizacji 2 inwestycji budownictwa komunalnego ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 

13,14,16/3, Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-

użytkowego z dnia 02.09.2004 Dz. U. z 2005 r. nr 75 poz. 664.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 98. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90 

2. Termin wykonania - 10 
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ul. Bolka, obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego 

projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w 

szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy 

realizacji 2 inwestycji budownictwa komunalnego ul. Bolka, obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26, 

Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 02.09.2004 

Dz. U. z 2005 r. nr 75 poz. 664.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 98. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90 

2. Termin wykonania - 10 
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