
6.12.2018 Usługi - 537619-2018 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537619-2018:TEXT:PL:HTML 1/6

Usługi - 537619-2018

06/12/2018    S235    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

2018/S 235-537619

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

 
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Aquanet S.A. oraz Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich reprezentowani przez
Inwestora Zastępczego: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 
ul. Matejki 57 
Poznań 
60-770 
Polska 
Osoba do kontaktów: Justyna Bittner Dobak 
Tel.: +48 614158800 
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks: +48 614158809 
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:

Główny adres: www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

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/zkzl_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Administracja samorządowa oraz podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod.-kan. i układu drogowego dla
projektowanego osiedla przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu
Numer referencyjny: DOA.200.21/2018

II.1.2) Główny kod CPV

71220000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl?subject=TED
http://www.zkzl.poznan.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
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Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z
przyłączami, a nadto
2) Sporządzenie dokumentacji projektowej układu drogowego, oświetlenia, sieci
kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i zieleni na terenie projektowanych
osiedli mieszkaniowych – komunalnego i socjalnego przy ulicy Darzyborskiej w
Poznaniu.

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

71221000
71240000
71520000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

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

II.2.4) Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1. na rzecz Aquanet:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej wraz z przyłączami na terenie projektowanego osiedla
mieszkaniowego przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu, zwanej dalej „Dokumentacją
Aquanet” – szczegółowy zakres dokumentacji projektowej i wytycznych do
projektowania zawiera załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umownych (dalej jako
IPU),
2) uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych do realizacji
inwestycji opisanej w pkt. 1 powyżej, zwanych dalej „Pozwoleniami Aquanet”
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja objętą Dokumentacją Aquanet przez
cały okres jej realizacji,
2. na rzecz ZDM:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej układu drogowego, oświetlenia, sieci
kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i zieleni na terenie projektowanych
osiedli mieszkaniowych – komunalnego i socjalnego przy ulicy Darzyborskiej w
Poznaniu, zwaną dalej „Dokumentacją ZDM” – szczegółowy zakres dokumentacji
projektowej i wytycznych do projektowania znajduje się w załączniku nr 2 do IPU,
2) uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych do realizacji
inwestycji opisanej w pkt. 1 powyżej, zwanych dalej „Pozwoleniami ZDM” –
szczegółowy zakres niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień zawiera załącznik nr
2 do IPU,
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją objętą Dokumentacją ZDM przez
cały okres jej realizacji.

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 miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

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:
— dla Aquanet - sporządz. Dokumentacji wraz z uzyskaniem Pozwoleń: 12 m-cy od
dnia zawarcia Umowy, z zastrz., iż złożenie Zamawiającemu Dokumentacji powinno
nastąpić w terminie 11 m-cy od dnia zawarcia Umowy,
— dla ZDM - sporządz. Dokumentacji wraz z uzyskaniem Pozwoleń: 16 m-cy od dnia
zawarcia Umowy, z zastrz., iż złożenie Zamawiającemu Dokumentacji w ciągu 15 m-
cy od dnia zaw. Umowy

III.1) Warunki udziału

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

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.

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,
wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji budowlanej i
wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami o
długości każdej z tych sieci co najmniej 600 m w ramach jednego zamówienia oraz
b) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji budowlanej i
wykonawczej układu dróg o długości nie mniejszej niż 1 000 m wraz z siecią
kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 1 000 m w ramach jednego
zamówienia oraz
c) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji budowlanej i
wykonawczej sieci oświetlenia drogowego o długości nie mniejszej niż 1 000 m w
ramach jednego zamówienia
d) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą
mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie
projektowania w specjalnościach:
— konstrukcyjno budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, a także teletechnicznej,
— drogowej.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, Wykonawca składa:
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.
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Sekcja IV: Procedura

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 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.

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:

Istotne postanowienia umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą (w
tym wysokość kar umownych oraz przewidywane zmiany Umowy) stanowią załącznik
nr 2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i
na warunkach określonych w paragrafie 11 Istotnych Postanowień 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: 14/01/2019
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: 14/01/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia
oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan w terminie najpóźniej do dnia
14.1.2019 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.1.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, sala konf. na
3 piętrze o godzinie 12:30 za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert
wadium w kwocie 10 000,00 PLN. W tytule przelewu należy wpisać „wadium –
dokumentacja projektowa sieci i układu dróg ul. Darzyborska”. Wadium może być
wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu
płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050
1520 1000 0023 4950 8511. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia
lub gwarancji, za pośrednictwem platformy zakupowej – Zamawiający wymaga
złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w pkt. 16 SIWZ
– z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
prze Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w stosunku
do wymagań zawartych w SIWZ.
5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
6) Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.
7) 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 pkt 1 Ustawy.
8) 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 – zał. nr 8 do SIWZ). 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.
Informacje zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia będzie dostępny na stronie
platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan.
9) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potw. brak podstaw do wykluczenia:
a) Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan 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.
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 6 do SIWZ.
c) 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 Pzp.
10) Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto oferty – 60 %.
b) Okres gwarancji na dokumentację projektową w miesiącach – 40 %.

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
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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:

05/12/2018


