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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214374-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Szczecin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2012/S 129-214374
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
ul. Narutowicza 17B
Punkt kontaktowy: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Jan Maszorek
70-240 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914512026
E-mail: przetargi@rzi.szczecin.pl
Faks: +48 914512029
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przetargi.rzi.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Infrastruktura Wojskowa

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji
projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie systemu energetycznego portu na potrzeby
KPW Świnoujście.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
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Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Świnoujście.
Kod NUTS PL4
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych
według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie systemu
energetycznego portu na potrzeby KPW Świnoujście.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Szczegółowym Opisie i Zakresie Przedmiotu
Zamówienia.
3. Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.
4. Wykonawca, po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty, w terminie 3 dni dostarczy dla Zamawiającego
do kancelarii RZI Szczecin ze wskazaniem adresata i nr sprawy – kierownik POIN w jednym egzemplarzu kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem wymienionych poniżej dokumentów:
1) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli co najmniej POUFNE
(okazanie oryginału podczas podpisywania umowy).
2) Poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli co najmniej
POUFNE dla n/w osób:
a) Kierownika firmy,
b) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
c) 2 osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń,
d) 2 osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
e) 1 osoby posiadającej uprawnienia geodezyjne
3) Zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wszystkich osób
wymienionych w pkt. 2) pkt. a)÷e).
5) Dokumentu potwierdzającego zatrudnienie pełnomocnika ochrony.
6) Informację o przewoźniku obsługującym firmę w zakresie poczty niejawnej (poczta specjalna, przedsiębiorcy
uprawnieni do wykonywania działalności pocztowej lub w zakresie ochrony osób i mienia lub w zakresie usług
transportowych).
5. Zakres prac do wykonania usługi został określony na podstawie Programu Inwestycji, który jest do wglądu
w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego Rejonowego Zarządu Infrastruktury Szczecin od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny
z P. Markiem Rogalskim tel. 91 451 20 08.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000, 71220000
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II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 179 670,33 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 305 (od udzielenia zamówienia)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 33 000,00 PLN.
Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym podpisze umowę wniesienia Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2) Nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt.1÷9 UPZP.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu, należy wraz z ofertą przedłożyć:
1) Pisemne oświadczenie wykonawcy o tym, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 tejże Ustawy.
Treść powyższych oświadczeń została ujęta we „Wzorze oferty” (załącznik nr 1 do SIWZ) i stanowi jej integralną
część;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy PZP.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzeni, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
5) Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6) Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu o którym mowa w części III.2.1) ust. 2 niniejszego ogłoszenia składa:
1) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 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.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. III.2.1) ust. 2 niniejszego ogłoszenia,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Ich sytuacja ekonomiczna i
finansowa zapewnia wykonanie zamówienia:
Posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę minimum: 800 000,00 PLN.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do oferty należy załączyć:
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Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości określonej w części III.2.2) ust. 1 ogłoszenia.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
nabyli wiedzę i doświadczenie wykonując usługi polegające na wykonaniu usług podobnych do przedmiotu
zamówienia, tj. co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę obejmującej remont, przebudowę, rozbudowę lub budowę sieci elektroenergetycznej o
długości 2 km w skład której wchodziło wykonanie remontu lub przebudowy lub budowy stacji transformatorowej
co najmniej średniego napięcia.
2.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia.
3. Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. osobami które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi wymagane
uprawnienia zawodowe oraz staż pracy w charakterze projektanta:
a) min. 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń, z których co najmniej jedna legitymuje się stażem pracy w charakterze projektanta
nie krótszym niż 3 lata od daty uzyskania uprawnień budowlanych,
b) min. 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, z których co najmniej jedna
legitymuje się stażem pracy w charakterze projektanta nie krótszym niż 3 lata od daty uzyskania uprawnień
budowlanych,
c) min. 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne
Osoby wymienione w pkt. 3 pkt. a÷c oraz kierownik firmy i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
muszą posiadać ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do materiałów niejawnych o
klauzuli co najmniej „POUFNE” i zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do oferty należy załączyć:
1) wykaz wykonanych usług, określonych w części III.2.3) ust. 1 ogłoszenia, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
2) wykaz osób o kwalifikacjach określonych w części VII SIWZ ust. 1 pkt. 3 oraz informację o podstawie
dysponowania tymi osobami i oświadczenie o posiadaniu przez te osoby uprawnień określonych w części
III.2.3) ust. 3 ogłoszenia.
3) Oświadczenie o:
a) posiadaniu Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli co najmniej poufne
b) zatrudnieniu pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
c) posiadaniu przewoźnika obsługującego firmę w zakresie poczty niejawnej (poczta specjalna, przedsiębiorcy
uprawnieni do wykonywania działalności pocztowej).
d) posiadaniu ważnych poświadczeń bezpieczeństwa które upoważniają do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony
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informacji niejawnych przez osoby wymienione w części III. 2. 3) ust. 3 ppkt a)÷ c) ogłoszenia oraz kierownika
firmy i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
24/UPT/12

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.8.2012 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.8.2012 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.8.2012 - 11:00
Miejscowość:
Szczecin.
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2012
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