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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94077-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
2018/S 043-094077
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Zamówień Publicznych, pok. 312
Warszawa
02-091
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Zawadka
Tel.: +48 225720358
E-mail: aez@wum.edu.pl
Faks: +48 225720384
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wum.edu.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wum.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Adaptacja dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum Symulacji Medycznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie
Numer referencyjny: AEZ/S-021/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71240000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum
Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury
w Warszawie a także pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym
dokumentację projektową wykonaną dla tego obiektu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
Pod pojęciem,,adaptacji dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum Symulacji Medycznych’’
należy rozumieć dostosowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w roku 2013 r. przez Zespół
Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-Projekt z siedzibą w Krakowie, do nowej lokalizacji dla tego obiektu
przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, jej aktualizację z punktu widzenia potrzeb funkcjonalno-użytkowych,
postępu technicznego i technologicznego oraz przepisów prawa.

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
71242000
71630000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02–091 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum
Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury
w Warszawie a także pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym
dokumentację projektową wykonaną dla tego obiektu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
Pod pojęciem,,adaptacji dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum Symulacji Medycznych’’
należy rozumieć dostosowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w roku 2013 r. przez Zespół
Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-Projekt z siedzibą w Krakowie, do nowej lokalizacji dla tego obiektu
przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, jej aktualizację z punktu widzenia potrzeb funkcjonalno-użytkowych,
postępu technicznego i technologicznego oraz przepisów prawa.

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: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w
wysokości: 20 000,00 PLN, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI
SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości
co najmniej 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na tę kwotę.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał usługi polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej
obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę budynków użyteczności publicznej*, o łącznej projektowanej
powierzchni całkowitej, nie mniejszej niż 10 000 m2, w tym dwóch budynków dla których pełnił nadzór autorski.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zapewniającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości:
— min. 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej,
— min. 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— min. 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— min. 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Oraz każda z ww. osób od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert posiada uprawnienia jw.
i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi projektowe obejmujące
budowę, przebudowę lub rozbudowę budynków użyteczności publicznej*, w tym co najmniej dla jednego
2

budynku o projektowanej powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2 000 m , tj. osoby te będą posiadały ważne
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im
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uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku
osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 j.t.), osoby wyznaczone do realizacji
zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione w
pkt 2, jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają
odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub - w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące
świadczenia usług transgranicznych.
* definicja,,budynku użyteczności publicznej” znajduje się w Rozdziale VIII SIWZ.
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:
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy oraz
zawartymi w Rozdziale XXX ust. 3 SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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: tak

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: 10/04/2018
Czas lokalny: 11:00

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:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/06/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, pokój 316, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091
Warszawa.

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i na zasadach przepisów Działu VI
ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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