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Polska-Poznań: Usługi nadzorowania placu budowy

2018/S 103-235426

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

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) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie 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

Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na
modernizacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kantaka 8/9.
Numer referencyjny: DOA.200.7/2018

II.1.2) Główny kod CPV

71521000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wskazanych branżach (konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci,
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

instalacji i urządzeń elektrycznych) nad robotami budowlanymi polegającymi na
modernizacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kantaka 8/9.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

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

II.2.4) Opis zamówienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wskazanych branżach (konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych) nad robotami budowlanymi polegającymi na
modernizacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kantaka 8/9.

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

Koniec: 31/01/2020
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

Kryteria oceny oferty:
I. Cena brutto oferty – 90 pkt.
II. Doświadczenie zawodowe osoby wytypowanej przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji Inspektora nadzoru danej specjalności – ilość wykonanych usług sprawowania
nadzoru inwestorskiego lub pełnienia funkcji kierownika robót zgodnych z
wymaganiami określonymi w pkt. 11.1, ppkt. 3a) SIWZ – max 10 pkt

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:
a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia – tj.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wskazanych branżach (konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych) przy
realizacji robót budowlanych polegających na
modernizacji/remoncie/budowie/przebudowie budynku/(-ów) mieszkalnego /(-ych)
wielorodzinnego/(-ych) lub użyteczności publicznej o łącznej wartości robót nie
mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto;
b) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy, co najmniej jedną osobą
mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie
sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności:
— konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca kwalifikacje zgodnie z art. 37a, 37d
Ustawy o ochronie zabytków z dnia 23.7.2003 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z
późn. zm.),
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie
informacyjne nr 2018/S 034-074001.

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

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074001
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/06/2018
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: 15/06/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wg bieżących potrzeb.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

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:

29/05/2018


