
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.: „„Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni

Poznańskiej” -wykonanie koncepcji, prac projektowych, dokumentacji towarzyszącej oraz

świadczenie usług zgodnie z zakresem określonym Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru

autorskiego (prawo opcji) wraz z uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 577065-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z

siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta na Zarządzenia nr 587/2020/P Prezydenta

Miasta Poznania z dnia 03.08.2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań

powierzonych do wykonywania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także

pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań

inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Palmiarnię Poznańską – dysponenta

środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania

inwestycyjnego. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia

publicznego Inwestor Zastępczy działa jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo

zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo

zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach

dot. postępowania, odwołania do „Zamawiającego”, dot. każdorazowo Inwestora Zastępczego -

Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta wadium i znwu wnoszonych

w formie innej niż pieniężna (Beneficjent – Miasto Poznań).

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

30268953900000, ul. Plac Wiosny Ludów 2 , 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 618842010, , e-mail zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl, , faks 618666004.

Adres strony internetowej (URL): www.pim.poznan.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
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I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.pim.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

elektronicznie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu

/PIMSPZOO

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
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inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. adres: pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „„Kompleksowa przebudowa obiektów

Palmiarni Poznańskiej” -wykonanie koncepcji, prac projektowych, dokumentacji towarzyszącej oraz

świadczenie usług zgodnie z zakresem określonym Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru

autorskiego (prawo opcji) wraz z uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę”

Numer referencyjny: PIM/08/20/ZP49/2020-258

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
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wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Numeracja zgodnie z SIWZ: 3.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług pn.:

„„Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej” -wykonanie koncepcji, prac

projektowych, dokumentacji towarzyszącej oraz świadczenie usług zgodnie z zakresem określonym

Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru autorskiego (prawo opcji) wraz z uzyskaniem

wykonalnego pozwolenia na budowę”. Realizacja zadania obejmuje: 3.1.1 opracowanie koncepcji

projektowej, w ramach której należy wykonać analizę konstrukcyjną obecnie istniejącej konstrukcji

I-rzędowej pod kątem wykorzystania dla potrzeb ponownego przeszklenia pawilonów, wykonać

koncepcję kompleksowej przebudowy Palmiarni wraz z harmonogramem, uwzględniającą linię

zabudowy i kubaturę a także wszystkie zalecenia i wytyczne MKZ oraz wykonać koncepcję

szczegółową rozwiązań projektowych obejmującą wszystkie wymagane branże; 3.1.2 opracowanie

projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i innymi

załącznikami wynikającymi z przedmiotu umowy i niezbędnymi do realizacji robót, tj. m.in.

STWiORB, przedmiar i kosztorys robót, Projekt OWI wraz ze szczegółowym harmonogramem itd.;

3.1.3 uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowę; 3.1.4 świadczenie usług nadzoru autorskiego

(prawo opcji w wysokości 10% wartości Zamówienia). Dodatkowe informacje dotyczące

szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze

umowy – Załącznikach do SIWZ IDW. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót

budowlanych opisanych wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV): 3.2.1. 71320000-7 – usługi

inżynieryjne w zakresie projektowania 3.2.2. 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Numeracja

zgodnie z SIWZ: 5.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 Ustawy (do 50%) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą usługi podobne, zgodne z przedmiotem

zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w

szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych

w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez

powtórzenie podobnych usług, co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego. 5.2.

Zamówienie podobne obejmować będzie w szczególności: 5.2.1. wyposażenie pomieszczeń

administracji oraz zapleczy (hodowlanego i uprawowego); 5.2.2. wyposażenie Działu Akwarium;

5.2.3. wyposażenie zaplecza technicznego (wózki i podnośniki do transportu oraz przesadzania roślin,

sprzęt ogrodniczy i parkowy, sprzęt do napraw i konserwacji); 5.2.4. system internetowej obsługi

klientów (kasy automatyczne, system sprzedaży online itp.); 5.2.5. wyposażenie archiwum

zakładowego; 5.2.6. wyposażenie sali konferencyjnej, zaplecza dydaktycznego, pomieszczeń (w tym

socjalnych, mi./np. stołówki i szatni pracowników); 5.2.7. opracowanie spójnego systemu

informatycznego; 5.2.8. zagospodarowanie zieleni na terenie przyległym do Palmiarni (wycinki,

nasadzenia, nawadnianie, ew. mała architektura np. makieta Palmiarni, oznaczenia/plansze dla

niewidomych); 5.2.9. zagospodarowanie/wyposażenie kawiarni; 5.2.10. opracowanie spójnej

identyfikacji wizualnej wg. wskazówek Zamawiającego. 5.3. Warunkiem udzielenia zamówienia

polegającego na powtórzeniu podobnych usług będzie wypełnienie następujących przesłanek: 5.3.1.

dotychczasowy Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością, 5.3.2.

dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia, niż

zamówienia podstawowego, 5.3.3. dotychczasowy Wykonawca zaakceptuje istotne warunki

dotychczasowej umowy, 5.3.4. Zamawiający przeprowadzi z dotychczasowym Wykonawcą

negocjacje, w wyniku których zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego

zamówienia.
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 480

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Numeracja zgodnie z SIWZ: 7.2. Termin zakończenia przedmiotu

umowy – 480 dni od dnia zawarcia umowy. 7.3. Terminy realizacji poszczególnych Etapów: 7.3.1.

Etap I: opracowanie koncepcji projektowej z terminem realizacji 300 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia Umowy, w ramach którego wyodrębnia się następujące Podetapy: 7.3.1.1. Analiza

konstrukcyjna obecnie istniejącej konstrukcji I-rzędowej pod kątem wykorzystania dla potrzeb

ponownego przeszklenia pawilonów. 7.3.1.2. Koncepcja kompleksowej przebudowy Palmiarni wraz z

harmonogramem, uwzględniająca linię zabudowy i kubaturę. 7.3.1.3. Koncepcja szczegółowa

rozwiązań projektowych obejmująca poszczególne branże. 7.3.2. Etap II : opracowanie projektu

budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i innymi załącznikami

wynikającymi z Przedmiotu Umowy z terminem realizacji 415 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

Umowy 7.3.3. Etap III: uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowę: 480 dni kalendarzowych od

dnia zawarcia Umowy 7.3.4. Etap IV: sprawowanie nadzoru autorskiego, w przypadku skorzystania

przez Zamawiającego z Prawa opcji i zlecenia Wykonawcy świadczenia tych usług – z terminem

realizacji zgodnym z wykonywaniem robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (lub

równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu
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średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy

lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia),

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Numeracja zgodnie z SIWZ: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 9.2.3.1. Architektem / głównym

projektantem / koordynatorem zespołu projektowego, posiadającym: 9.2.3.1.1. uprawnienia – do

projektowania w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń); 9.2.3.1.2. min. staż projektowy –

36 miesięcy od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej (bez

ograniczeń); 9.2.3.1.3. doświadczenie – co najmniej 1 wykonany projekt budowlany lub

wykonawczy budowy lub przebudowy obiektów - kubaturowych szklanych pawilonów

przeznaczonych do uprawy roślin lub ekspozycji zwierząt, szklarni przemysłowych, palmiarni,

oranżerii lub cieplarni o kubaturze minimum 10.000 m3; 9.2.3.2. Projektantem branży

konstrukcyjno- budowlanej, posiadającym: 9.2.3.2.1. uprawnienia – do projektowania w

specjalności konstrukcyjno- budowlanej (bez ograniczeń); 9.2.3.2.2. min. staż projektowy – 60

miesięcy od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

(bez ograniczeń); 9.2.3.2.3. doświadczenie – co najmniej 1 wykonany projekt budowy lub

przebudowy obiektów kubaturowych - szklanych pawilonów przeznaczonych do uprawy roślin lub

ekspozycji zwierząt, szklarni przemysłowych, palmiarni, oranżerii lub cieplarni o kubaturze

minimum 10.000 m3 oraz doświadczenie w wykonaniu projektów 2 obiektów kubaturowych

użyteczności publicznej; 9.2.3.3. Projektantem branży sanitarnej (klimatyzacja / wentylacja),

posiadającym: 9.2.3.3.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych (bez ograniczeń); 9.2.3.3.2. min. staż projektowy – 24 miesiące od uzyskania

uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń);

9.2.3.3.3. doświadczenie – co najmniej 2 wykonane projekty specjalności sanitarnej dot. instalacji i

urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach kubaturowych; 9.2.3.4. Projektantem

branży sanitarnej (ogrzewanie / kotłownie) , posiadającym: 9.2.3.4.1. uprawnienia – do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń); 9.2.3.4.2. min.

staż projektowy – 24 miesiące od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń); 9.2.3.4.3. doświadczenie – co najmniej 2
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wykonane projekty w specjalności sanitarnej dot. instalacji i urządzeń cieplnych (ogrzewanie lub

kotłownie) w obiektach kubaturowych; 9.2.3.5. Projektantem branży sanitarnej (wod- kan),

posiadającym: 9.2.3.5.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych (bez ograniczeń); 9.2.3.5.2. min. staż projektowy – 24 miesiące od uzyskania

uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń);

9.2.3.5.3. doświadczenie – co najmniej 2 wykonane projekty specjalności sanitarnej dot. instalacji i

urządzeń wod- kan w obiektach kubaturowych; 9.2.3.6. Projektantem branży elektrycznej,

posiadającym: 9.2.3.6.1. uprawnienia – do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń); 9.2.3.6.2. min.

staż projektowy – 24 miesiące od uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez

ograniczeń); 9.2.3.6.3. doświadczenie – co najmniej 2 wykonane projekty w specjalności

elektrycznej dot. instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach kubaturowych; 9.2.3.7. Specjalistą

– dyplomowanym Konserwatorem zabytków, posiadającym: 9.2.3.7.1. wykształcenie wyższe

kierunkowe – konserwacja zabytków zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.); 9.2.3.7.2. doświadczenie

szczegółowe – minimum 24 miesiące stażu zawodowego przy pracach konserwatorskich, pracach

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach indywidualnie

wpisanych do rejestru; 9.2.3.8. Specjalistą - Botanikiem, posiadającym: 9.2.3.8.1. wykształcenie

wyższe kierunkowe – przyrodnicze / botaniczne lub pokrewne; 9.2.3.8.2. doświadczenie

szczegółowe – minimum 24 miesiące stażu zawodowego przy zakładaniu lub pielęgnacji obiektów

/ terenów zielonych / zieleni z wykorzystaniem roślin egzotycznych z różnych stref klimatycznych;

9.2.3.9. Specjalistą - Akwarystą, posiadającym: 9.2.3.9.1. wykształcenie wyższe kierunkowe –

przyrodnicze / rybactwo / akwarystyka lub pokrewne; 9.2.3.9.2. doświadczenie szczegółowe –

minimum 24 miesiące stażu zawodowego przy konstruowaniu i zakładaniu lub pielęgnacji

wielkokubaturowych zbiorników akwariowych (nie mniejsze niż o pojemności 3.000 litrów) dla

ryb słodko i słonowodnych; 9.2.3.10. Specjalistą - Automatykiem, posiadającym: 9.2.3.10.1.

wykształcenie wyższe kierunkowe – automatyka / mechatronika lub pokrewne; 9.2.3.10.2.

doświadczenie szczegółowe – minimum 24 miesiące stażu zawodowego przy projektowaniu lub

programowaniu lub konstruowaniu systemów sterowania / zarządzania obiektami kubaturowymi;

9.2.3.11. Specjalistą – Ogrodnikiem, posiadającym: 9.2.3.11.1. doświadczenie szczegółowe -

minimum 24 miesiące stażu zawodowego w obiekcie o zbliżonym w typie do upraw prowadzonych

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80f8d...

9 z 19 27.08.2020, 14:25



w palmiarniach

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: obiekcie o zbliżonym w typie do upraw prowadzonych w palmiarniach

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku, gdy ta sama osoba

posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający

dopuszcza jednocześnie większą ilość wymaganych osób w przypadku rozdziału uprawnień pod

warunkiem odpowiedniego zachowania wymogu doświadczenia bez dodatkowego wynagrodzenia

poza wynagrodzeniem przewidzianym umowie. Uwaga 2: Doświadczenie zawodowe ustala się

licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem uzyskania uprawnień - do sierpnia 2020 r.

włącznie. Uwaga 3: Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną

uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12a

oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Uwaga 4: W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość

kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez

Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota. Uwaga

5: Zamawiający wymaga, by Wykonawca na etapie realizacji dysponował zespołem projektowym

złożonym z osób posiadających uprawnienia budowlane wymagane we wszystkich branżach dla

których będzie wykonywany przedmiot zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia poza

wynagrodzeniem przewidzianym w umowie. Uwaga 6: Alternatywnie dla przygotowania

Specjalisty – dyplomowanego Konserwatora zabytków możliwe jest spełnienie następujących

wymagań: w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa powyżej,

pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi,

prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru może kierować osoba, która posiada: 1)

świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie

średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach

odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej

dziedzinie, — oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
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rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o

których mowa w art. 64 ust. 1. Ustawy o OZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca

polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. wykazu osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ IDW; 2. dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 3.

dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego

zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu
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trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie

zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez

wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80f8d...

13 z 19 27.08.2020, 14:25



pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich

tłumaczenia na język polski. Numeracja zgodnie z SIWZ: 15.6. Wykonawca składa wraz z

formularzem oferty: 15.6.1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru

stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ IDW; 15.6.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1

SIWZ IDW sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ IDW,

15.6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 15.6.4. Wykaz doświadczenia personelu Wykonawcy w

ramach kryteriów oceny ofert (sporządzony i wypełniony wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 9

do SIWZ IDW), 15.6.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1. i 9.5.4.

SIWZ IDW – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (sporządzone

i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ IDW).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 pln

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
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Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Doświadczenie Personelu Wykonawcy 60,00

Cena 40,00

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80f8d...

16 z 19 27.08.2020, 14:25



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-09-18, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem o zamówieniu), bądź w sytuacji

rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do Ustawy,

odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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