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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414722-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 183-414722

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 177-401543)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych
położonych w Poznaniu w podziale na 11 części
Numer referencyjny: DOA.200.13/2018

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu znajdujących
się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024, w podziale na 11 części:
1) Budynek przy ul. Rybaki 16
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2) Budynek przy ul. Małeckiego 17
3) Budynek przy ul. Fabrycznej 2
4) Budynek przy ul. Fabrycznej 2A
5) Budynek przy ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54A/ Łąkowa 9
6) Budynek przy ul. Kościuszki 80
7) Budynek przy ul. Ratajczaka 45
8) Budynek przy ul. Bydgoskiej 4C
9) Budynek przy ul. Przemysłowej 48
10) Budynek przy ul. Przemysłowej 27-27A
11) Budynek przy ul. Zeylanda 5
Opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno–Użytkowe dostępne w wersji elektronicznej na
stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-401543

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Numer sekcji: IV.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia winien przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 12 SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 33
600,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100), w tym dla części:
1) dla części I ul. Rybaki 16 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
2) dla części II ul. Małeckiego 17 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
3) dla części III ul. Fabryczna 2 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
4) dla części IV ul. Fabryczna 2A – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
5) dla części V ul. Królowej Jadwigi 52,54,54A/Łąkowa 9 – 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset zł
00/100),
6) dla części VI ul. Kościuszki 80 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
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7) dla części VII ul. Ratajczaka 45 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
8) dla części VIII ul. Bydgoska 4C – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100),
9) dla części IX ul. Przemysłowa 48 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
10) dla części X ul. Przemysłowa 27-27A – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
11) dla części XI ul. Zeylanda 5 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć 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.
Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy.
Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane rachunek bankowy numer: ING Bank Śląski
07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.
3) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
Powinno być:
1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia winien przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 12 SIWZ.
2. 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” - JEDZ). Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy
pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest
do złożenia JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Stworzony lub
wygenerowany przez Wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony
hasłem dostępowym).
3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 33
600,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100), w tym dla części:
1) dla części I ul. Rybaki 16 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
2) dla części II ul. Małeckiego 17 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
3) dla części III ul. Fabryczna 2 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
4) dla części IV ul. Fabryczna 2A – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
5) dla części V ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54A/Łąkowa 9 – 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset zł
00/100),
6) dla części VI ul. Kościuszki 80 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
7) dla części VII ul. Ratajczaka 45 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
8) dla części VIII ul. Bydgoska 4C – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100),
9) dla części IX ul. Przemysłowa 48 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
10) dla części X ul. Przemysłowa 27-27A – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
11) dla części XI ul. Zeylanda 5 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć 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.
Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy.
Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane rachunek bankowy numer: ING Bank Śląski
07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy oraz spełniają
warunki określone na podstawie art. 22-22c Ustawy.
Numer sekcji: III.1.3
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku złożenia oferty na części 1-11:
— wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał min. dwie
usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na remont, przebudowę, modernizację lub
termomodernizację budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do
rejestru zabytków bądź znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku złożenia oferty na części 1-11:
- wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał min. dwie usługi
polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na remont, przebudowę, modernizację lub
termomodernizację budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do
rejestru zabytków bądź znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech
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 4 do
SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty
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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1) Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do
SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) 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;
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
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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 5 do SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert - jednakowe dla wszystkich części zamówienia: a) Cena oferty – 60 %, b) Okres
gwarancji na opracowaną dokumentację – 40 %.
3. Oferty należy złożyć do dnia 23.10.2018 r. godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w
Poznaniu w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w stosunku do wymagań zawartych w
SIWZ.


