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Usługi - 157576-2018

12/04/2018    S71    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

2018/S 071-157576

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp.
z o.o. 
ul. Matejki 57 
Poznań 
60-770 
Polska 
Osoba do kontaktów: Justyna Bittner Dobak 
Tel.: +48 618694800 
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks: +48 618694809 
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:

Główny adres: www.zkzl.poznan.pl
I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można
uzyskać pod adresem: www.zkzl.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych położonych w
Poznaniu w podziale na 2 części
Numer referencyjny: DOA.200.5.2018

II.1.2) Główny kod CPV

71220000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych położonych w
Poznaniu w podziale na 2 części.

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl?subject=TED
http://www.zkzl.poznan.pl/
http://www.zkzl.poznan.pl/
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1) Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 (Dom Tramwajarza) dokumentacja projektowa
na modernizację budynku, w tym:
a) dokumentacja na elewację,
b) dokumentacja na dach,
c) dokumentacja na uporządkowanie przewodów wentylacyjnych,
d) dokumentacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
e) dokumentacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
f) dokumentacja na modernizację klatek schodowych,
g) dokumentacja na modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
budynku,
h) dokumentacja na instalację c.o. i c.w.u., podłączenie do m.s.c.
2) Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 22 (Kino Olimpia) dokumentacja projektowa na
modernizacje budynku, w tym:
a) dokumentacja na instalację elektryczną,
b) dokumentacja na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową,
c) dokumentacja na wymianę 2 dźwigów,
d) dokumentacja na modernizację budynku.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dokumentacja projektowa na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 19/21
(Dom Tramwajarza)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71240000
71250000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:

Dokumentacja projektowa na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 19/21
(Dom Tramwajarza), w tym:
a) dokumentacja na elewację,
b) dokumentacja na dach,
c) dokumentacja na uporządkowanie przewodów wentylacyjnych,
d) dokumentacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
e) dokumentacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
f) dokumentacja na modernizację klatek schodowych,
g) dokumentacja na modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
budynku,
h) dokumentacja na instalację c.o. i c.w.u., podłączenie do m.s.c.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia min. 8 tygodni, max. 10 tygodni na opracowanie
dokumentacji, licząc od dnia podpisania umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w zakresie nadzoru
autorskiego - Zamawiający przewiduje, że kompleksowe roboty budowlane winny się
zakończy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dokumentacja projektowa na modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 (Kino
Olimpia)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71240000
71250000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:

Dokumentacja projektowa na modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 (Kino
Olimpia), w tym:
a) dokumentacja na instalację elektryczną,
b) dokumentacja na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową,
c) dokumentacja na wymianę 2 dźwigów,
d) dokumentacja na modernizację budynku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia min. 4 tygodnie, max. 10 tygodni na opracowanie
dokumentacji, licząc od dnia podpisania umowy, w zakresie nadzoru autorskiego -
Zamawiający przewiduje, że kompleksowe roboty budowlane winny się zakończy.
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Sekcja IV: Procedura

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
W przypadku złożenia oferty na części 1-2:
— wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
wykonał min. 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na
remont, przebudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej lub budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków bądź znajdującego
się w strefie ochrony konserwatorskiej.
W przypadku składania oferty na część 1- 2:
— 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.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym

kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 12:15
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Miejsce:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %, Termin wykonania dokumentacji – 40 %.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert
– wadium w kwocie 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy tysięcy zł 00/100), w
tym dla części:
1) dla części I ul. Słowackiego 19/21 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł
00/100),
2) dla części II ul. Grunwaldzka 22 – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy zł
00/100),
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w
kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych zadań, na które jest składana
oferta.
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: 1) dopuszczalna jest zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot
świadczenia, 2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstąpienia przez Zamawiającego od obowiązku pełnienia przez Wykonawcę nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją, lub w
przypadku wskazanym w pkt 3 niniejszego ustępu, 3) dopuszczalna jest zmiana w
zakresie zmiany przedmiotu Umowy poprzez wyłączenie z niego obowiązków
Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w tym zakresie nie jest celowe dla
Zamawiającego lub też nie leży to w jego interesie, 4) dopuszczalna jest zmiana
terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających
wykonanie Umowy w terminie i nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z
uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem
pozwoleń/ zgód/ decyzji, 5) gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)
konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość
zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie 6)
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy
7) W przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 847.),
c) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp i w terminach określonych w art. 182 Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/04/2018


