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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44944-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty budowlane
2019/S 021-044944
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
Poznań
61-875
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lulka
Tel.: +48 618569279
E-mail: zp@ue.poznan.pl
Kod NUTS: PL4
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ue.poznan.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep
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
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja i przebudowa niektórych
eleme ...
Numer referencyjny: ZP/058/18

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających między innymi na wymianie
zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu przegród zewnętrznych (ścian, stropów i stropodachu),
usunięciu starej elewacji, wymianie wentylacji obsługującej część wysoką budynku, wymianie central
wentylacyjnych oraz wymianie oświetlenia na LED, a także wykonanie robót polegających między innymi na
poprawie estetyki budynku.
Realizacja inwestycji jest dofinansowana (w zakresie Zadania A) ze środków zewnętrznych w ramach
poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego dysponentem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Całość robót została podzielona na 2 zadania

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
45210000
45300000
45320000
45400000
45420000
45421000
45331000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, ul. Powstańców Wlkp 16, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z:
a) dokumentacją projektową - wykonawczą pn. „Termomodernizacja budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego”;
b) dokumentacją projektową - wykonawczą pn. „Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi” (z
uwzględnieniem wyłączeń zawartych w załączniku nr 9);
c) dokumentacją techniczną pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16”;
d) załącznikiem do dokumentacji projektowej (pytania i odpowiedzi z poprzednich postepowań przetargowych).

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
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Początek: 01/07/2019
Koniec: 31/05/2023
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu” POIS.01.03.01-00-0145/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art 93 ust 1a Pzp).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykazanie się przez Wykonawcę przychodami z działalności średnio rocznie za ostatnie 3 lata obrotowe w
wysokości minimum 15 000 000 PLN brutto, a jeśli okres działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DZUE.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej
waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów
podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum co najmniej jeden Wykonawca powinien spełniać
warunek. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie nie ma zastosowania sumowanie w/w kwot.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy uczestnicząc w postępowaniu mają potwierdzić spełnienie tego warunku w dwóch etapach:
Etap I
W terminie składania ofert wykonawcy składają do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zwany
dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ.
Etap II
Zamawiający w trakcie badania ofert dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy
Pzp Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą do złożenia dokumentów
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potwierdzających spełnienie tego warunku, zakreślając min 10 dniowy termin na złożenie dokumentów
potwierdzających ich spełnienie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykazania wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
— jednej roboty ogólnobudowlanej o wartości min. 10 000 000 PLN brutto
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej
waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów
podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden Wykonawca albo wszyscy Ci Wykonawcy
wspólnie powinni spełniać warunek. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do
jego poszczególnych członków
Wykazania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
• Kierownikiem budowy - osoba posiadającą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane z późniejszymi zmianami co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
• Kierownikiem robót branży sanitarnej - osoba posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane co najmniej od 3 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
• Kierownikiem robót branży elektrycznej - osoba posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane co najmniej od 3 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa;
Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na
zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub
art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów.
Osoby, o których mowa wyżej winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza
zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza przysięgłego
języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco na język polski wszystkich dokumentów związanych z
realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy uczestnicząc w postępowaniu mają potwierdzić spełnienie tego warunku w dwóch etapach:
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Etap I
W terminie składania ofert wykonawcy składają do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zwany
dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ.
Etap II
Zamawiający w trakcie badania ofert dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy
Pzp Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnienie tego warunku, zakreślając min 10 dniowy termin na złożenie dokumentów
potwierdzających ich spełnienie
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Postanowienia przyszłej umowy określa załącznik nr 7 (projekt umowy)

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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: 07/03/2019
Czas lokalny: 08:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 05/05/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, pawilon administracyjny, pok. 9, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert – w
wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium można wnieść przed upływem
terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w
przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2019
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