Szczecin: Usługa polegającana wykonaniu dokumentacji
projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zadanie nr 14032: Uciepłownienie kompleksu 1871 Szczecin
Numer ogłoszenia: 363192 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającana wykonaniu
dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - Zadanie nr 14032:
Uciepłownienie kompleksu 1871 Szczecin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zadanie nr 14032: Uciepłownienie kompleksu 1871 Szczecin. 2.Wykonawca wykona dokumentację
projektową na podstawie: Programu Funkcjonalno-Użytkowego z dnia 11.09.2009 r. oraz potrzeb
wynikających z uzyskanych dodatkowych informacji podczas wizji lokalnej obiektu (np. wykonanie
przyłączy itp.) które są niezbędne do zapewnienia kompletności opracowania z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć przedmiotowa dokumentacja. 3.Wykonawca dostarczy Dokumentację Projektową,
wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i uzgodnień do Dokumentacji Projektowej oraz ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę. 4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące
opracowanie: 4.1 DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ obejmującą: a) Wykonanie wtórnika mapy do
celów projektowych. b) Projekt budowlano-wykonawczy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133); oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
2005 nr 75, poz. 664 - z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami). - 6 egz. z każdej
branży (egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca). c) Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robót sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 2005 nr 75,
poz. 664 - z późniejszymi zmianami).- 6 egz. z każdej branży d) informacja o problematyce
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych - zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. , w sprawie informacji dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowa (Dz. U. nr 120, poz.
1126 - z późniejszymi zmianami). - 2 egz. e) Kosztorys Inwestorski opracowany zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U.
nr 130, poz. 1389 - z późniejszymi zmianami).- 2 egz. z każdej branży - W kosztorysie należy wykazać
rodzaje robót z podaniem kodu CPV (np. demontażowe, budowlane, sanitarne, elektryczne, itp.) Każdy rodzaj robót powinien zostać podzielony na elementy z podaniem jednostek miar, ilości
jednostek oraz ich wartość f) Przedmiar Robót zawierający zestawienie robót kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z dokładnym opisem pozycji lub wskazania podstaw ustalających
jej szczegółowy opis wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót do każdej pozycji oraz kodów CPV do poszczególnych działów - 6 egz. z każdej branży Przedmiar powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2005 nr 75,
poz. 664 - z późniejszymi zmianami). g) Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) - 1 egz. - zgodnie ze
wzorem określonym w Decyzji MON nr 7 z dnia 14.01.2008r. h) Wymagane decyzje i uzgodnienia do
dokumentacji projektowej po jej wykonaniu między innymi: - warunki techniczne dostawy mediow, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - wszystkie niezbędne uzgodnienia wynikajace z
powyższych decyzji, - z jednostką nadrzędną - Dowódcą 12DZ, - z użytkownikiem Dowódcą JW 1749,
- z Kierownikiem WAK nr 1 Szczecin, - z Szefem Węzła Łączności Teleinformatycznej w Szczecinie, z Komendantem Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni - rzeczoznawcą ds.
przeciwpożarowych, - rzeczoznawcą d.s. BHP, - z Szczecińską Energetyką Cieplną, - z ZUD (Zakład
Uzgadniania Dokumentacji) RZI Szczecin, - z Szefem Rejonowego Zarządu Infrastruktury w
Szczecinie. i) Wykonawca Dokumentacji Projektowej przekaże Zamawiającemu zarejestrowany
wniosek i dostarczy ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę. 4.2. Wykonawca dostarczy dla
Zamawiającego Dokumentację Projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
informację BIOZ, oraz przedmiar w wersji elektronicznej. w formacie PDF na płycie CD po
uzupełnieniu o uwagi KOPI , pogrupowane w katalogi w taki sposób, że 1 folder odpowiada zawartości
1 opracowania (1 teczki) UWAGA: format PDF - dotyczy tylko opracowań jawnych. 4.3. Do oferty
Wykonawca dołączy kalkulację stawki za jednodniowy pobyt projektanta na budowie w ramach
nadzoru autorskiego wyliczoną na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych rozdział 1. Szacunkowa wartość całego zamówienia: 163 416,34 PLN..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 245.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 zł.
Zamawiający będzie wymagał wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w
wysokości 10%.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy PZP o zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień. b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia. c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP. Ocena: Spełnia/Nie spełnia.

•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia
posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności pozwalającej
na realizację zamówienia: a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie usług umożliwiających
wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną
wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: 1) Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował
wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, załączając kopię uprawnień
oraz potwierdzenie aktualnej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Warunek spełnia wykazanie: a) osób z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w zakresie
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba b) geodetów, posiadających uprawnienia geodezyjne
- 2 osoby 2) Dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dopuszczenia do informacji
niejawnych: a) Wykaz n/w osób zawierający numery poświadczeń bezpieczeństwa i datę ich
ważności, które upoważniają do dostępu do informacji niejawnych, o klauzuli POUFNE oraz kopie
zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla: - kierownika firmy
- pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - geodetów - 2 osoby, z uprawnieniami
określonymi w ust. 2 pkt. 1) lit. b) - projektanta - 1 osoba, z uprawnieniami określonymi w ust. 2
pkt. 1) lit. a) b) Oświadczenie o posiadaniu kancelarii tajnej oraz pomieszczenia przystosowanego
do prac z dokumentami niejawnymi. Podać adres kancelarii oraz przewoźnika, który obsługuje
firmę w zakresie poczty niejawnej (Poczta Specjalna MSWiA, Poczta Polska itp.) c) Kopię strony
tytułowej Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji
(PBE) z pieczęcią i podpisem organu akceptującego (SKW lub ABW) na zestaw komputerowy
(sieć), na którym będzie wytwarzana dokumentacja będąca przedmiotem umowy lub kopię
Certyfikatu Akredytacji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Uwaga! Załącznikiem do umowy

będzie Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, w której zostaną sprecyzowane szczegółowe
wymagania dotyczące ochrony wytworzonych materiałów niejawnych oraz skutki i zakres
odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania tych obowiązków. 3.Brak jakiegokolwiek
oświadczenia, dokumentu, o których mowa w części III.2) jak i udzielenie informacji nieprawdziwej
spowoduje wykluczenie Wykonawcy i uznania oferty za odrzuconą (art. 24 ust. 1÷4). Dokumenty
winny być złożone w oryginale lub poświadczonej przez upoważnioną osobę kopii..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.przetargi.rzi.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jak w punkcie I.1)
Po uiszczeniu opłaty na konto RZI Szczecin Nr 97 1010 1599 0023 8113 9150 0000 w wysokości
15,00 PLN z opisem opłata za SIWZ nr sprawy 039/UPT/2009. Ze strony www bezpłatnie..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba RZI Szczecin.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

