Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114149/01 z dnia 2021-07-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków VII Liceum
Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Grójecka 17a
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-021
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 57-83-490
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ochota.wzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.urzadochota.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków VII Liceum
Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a16f590c-e306-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114149/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 13:03
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000198/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
ramach zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do
obowiązujących przepisów ppoż ...”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pomocą poczty elektronicznej email przy użyciu adresu:ochota.wzp@um.warszawa.pl oraz za
pośrednictwem platformy zakupowej. Wymagania techniczne i organizacyjne oraz dotyczące zasad
rejestracji i minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy opisane zostały w
SWZ, w szczególności w dokumencie „Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z
Platformy zakupowej”, stanowiącym załącznik do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
stanowi załącznik do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 15/2021/AGR
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie
budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż przy ul.
Wawelskiej 46” wraz z prawem opcji na pełnienie nadzoru autorskiego przez okres 8 m-cy od
daty podpisania umowy na roboty budowlane.
Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zostały opisane w załącznikach do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Wykonawca będzie sprawował na zlecenie Zamawiającego nadzór autorski w zakresie:
architektonicznym, konstrukcyjnym, elektrycznym, sanitarnym, związanym z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do
obowiązujących przepisów ppoż przy ul. Wawelskiej 46”.
Pełnienie nadzoru autorskiego: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem
niniejszego zamówienia.
Wykonawca przedstawi w ofercie kwotę wynagrodzenia za pełnienie całkowitego i
kompleksowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji (przy założeniu 46 wizyt
projektanta przez cały okres wykonywania nadzoru autorskiego tj. przez 8 m-cy) – kwota ta
zostanie uwzględniona w cenie za realizację całego zadania, podczas oceny oferty w procesie
przetargowym.
Do rozliczeń z Zamawiającym, Wykonawca przedstawi jednostkowy koszt karty nadzoru za
jedną wizytę projektanta Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego. Wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego zależeć będzie od faktycznej
ilości kart nadzoru projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie i nie może
przekroczyć kwoty wynagrodzenia podanej przez Wykonawcę jako koszt pełnienia całkowitego i
kompleksowego nadzoru. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie obejmowało
wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją usługi nadzoru, w tym ewentualne koszty
dojazdu i zakwaterowania.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru oferty najkorzystniejszej jako kryterium wyboru
Zamawiający przyjął najniższą cenę. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą
ceną pośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w tym posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 100.000,00 zł brutto;
2. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
a) dysponują lub będą dysponować:
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności architektonicznej;
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.
1117.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne
równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na
podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65).
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku również w przypadku, gdy wszystkie wymienione
uprawnienia będzie posiadała jedna osoba.
b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi polegające na
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wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej budynku użyteczności
publicznej każde o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.
Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
złożone według wzoru dołączonego do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego złożone według wzoru stanowiącego załącznik do
SWZ.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
Konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej, złożone według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,– sporządzone na podstawie załącznika do SWZ.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód
potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, sporządzone na podstawie
załącznika do SWZ.
3. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru
np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.).
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, szczegóły
dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów zostały opisane w SWZ.
5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających swoje zasoby, szczegóły dotyczące oświadczeń i
dokumentów zostały opisane w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
zobowiązani są wraz z ofertą złożyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – odrębnie każdy z Wykonawców,
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące
dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - odrębnie każdy z
Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno
zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w szczególności w następującym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w tym uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę i/lub zgłoszenia budowy, w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej jego
wykonanie z przyczyn takich jak:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, zagrożenia epidemiologicznego itp.) mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac;
b) w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę bądź Zamawiającego uzyskania zgód,
zezwoleń, pozwoleń, decyzji, postanowień i uzgodnień przekraczającego terminy wskazane lub
wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa a w przypadku, gdy przepisy prawa nie
określają terminu na załatwienie sprawy to w przypadku gdy procedura trwa dłużej niż 30 dni,
Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o tyle dni o ile nastąpiło
wydłużenie się procesu uzyskania ww. decyzji, zgód, pozwoleń, postanowień, uzgodnień,
zezwoleń, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego;
2) odstępstw od wytycznych zawartych w Załączniku Nr 1 do umowy stwierdzonych podczas
opracowywania dokumentacji i potwierdzonych podczas spotkań koordynacyjnych i nie
wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;
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3) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1342)
‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-20
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę 310 000,00 zł brutto.
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