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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462121-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne i podobne
2016/S 250-462121

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
60-770 Poznań
Polska
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694812
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zkzl.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
AQUANET SA
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, którego usytuowanie
planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
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Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Poznań.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, którego usytuowanie
planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej dz. nr 106/2 obręb Dębiec, ark. 32, aktualnie zapisanej w
księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, pod oznaczeniem:
PO2P/00101291/5, zwanego dalej również „Osiedlem” lub „Inwestycją” wraz z wykonaniem wizualizacji
Osiedla.Opracowana koncepcja winna być zgodna z warunkami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego„Terenów w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei oraz cieku Górczynka” w Poznaniu (Uchwała
nr XLV/585/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2008 r.) oraz wytycznymi do dokumentacji
projektowej stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy;
2) po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej
wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) Osiedla, wraz z infrastrukturą
techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz
placem zabaw, zwanej dalej również dokumentacją, w 4 etapach:
a) etap I – na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2MW;
b) etap II – na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
1MW położonym pomiędzy istniejącymi budynkami przy skrzyżowaniu ulic Okrzei – Sempołowskiej a drogą
oznaczoną w planie symbolem 2KD-D;
c) etap III – na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2MW/
U;
d) etap IV – na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1MW/
U;
3) wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych, sieci wodociągowej (Dokumentacja
Aquanet) oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez dostawców
mediów;
4) wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego;
5) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowę dla każdego etapu;
6) wykonanie i koordynacja projektów sieci i przyłączy gazowych oraz energii elektrycznej;
7) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej zawierającej w
szczególności następujące elementy składowe:
a) projekt architektoniczno-budowlany oraz konstrukcyjny budynków mieszkalnych,
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b) projekt instalacji wod – kan.,
c) projekt instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, wraz z projektem kotłowni
gazowych w każdym budynku (zgodnie z warunkami PSG Sp. z o.o.),
d) projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z oświetleniem zewnętrznym,
e) projekt dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych wraz z ich odwodnieniem
f) projekt zagospodarowania terenu uwzględniający plac zabaw na działce,
g) charakterystyka energetyczna projektowanych budynków,
h) projekt zagospodarowania wód opadowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej,
i) projekt zjazdów z drogi publicznej i uzyskanie decyzji lokalizacji zjazdów zgodny z warunkami Zarządu Dróg
Miejskich,
j) koncepcje wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych celem
zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych (oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie części
wspólnych, zasilanie kotłowni) wraz z obliczeniami efektywności ekonomicznej i opłacalności inwestycji,
k) kosztorysy inwestorskie,
l) przedmiary robót,
m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla w/w dokumentacji projektowej.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
materiałów chyba, że nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,a
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrażenie lub równoważny.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych, sieci wodociągowej (Dokumentacja
Aquanet)oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej:
zgodnie z warunkami dostawców mediów wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń,
decyzji,uzgodnień (w tym w razie zaistnienia takiej konieczności-pozyskanie zmienionych warunków
technicznych od gestorów mediów). Dokumentacja winna także przewidywać możliwość etapowania realizacji
inwestycji dostosowanej do potrzeb wykonywania i odbioru zabudowy.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej: zgodnie z warunkami
dostawców mediów oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
pozwoleń, decyzji, uzgodnień (w tym w razie zaistnienia takiej konieczności-pozyskanie zmienionych warunków
technicznych od gestorów mediów).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71200000, 71221000, 71520000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
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II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 15
000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na konto Zamawiającego
ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na
wykonanie dokumentacji projektowej ul. Opolska.”
Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium w przypadkach określonych
w art. 46 ustawy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 Ustawy oraz spełniają warunki określone na
podstawie art. 22-22c Ustawy dotyczące:
1) wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał usługę polegającą
na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej budynku/
budynków wielorodzinnego/ użyteczności publicznej o łącznej kubaturze co najmniej 4 000 m³ lub łącznej
powierzchni użytkowej co najmniej 1 500 m² wraz z infrastrukturą techniczną
2) wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał 1 usługę
polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi
niniejszego zamówienia, tj. opracowanie 1 projektu, którego przedmiotem była budowa sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej lub deszczowej o długości min. 150 mb wraz z przyłączami.
3) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania w specjalnościach:
— architektonicznej,
— konstrukcyjno – budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i
kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i
teletechnicznych,
— drogowej.
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4) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy oraz art. 29 ust 3 a
Ustawy.
5) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej
zwanego„jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.- zał. nr 2
do SIWZ
2. Oświadczenie ws. powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
Etap II: (dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego).
1. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 4 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – zał. nr 5 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie
Wykonawcy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne- zał. nr 8 do SIWZ.
6. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której
umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych
do oferty.
7. 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. 5 pkt. 1 ustawy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin wykonania dokumentacji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DI-341-105/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 209-379737 z dnia 28.10.2016

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.2.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.2.2017 - 10:15
Miejscowość:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379737-2016:TEXT:PL:HTML
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VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Zamawiający działa na podstawie odrębnej umowy jako inwestor zastępczy w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w imieniu i na rzecz
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp i w terminach
określonych w art. 182 Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2016


