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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363355-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane
2019/S 148-363355
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
Zielona Góra
65-424
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 684564419
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Faks: +48 684564455
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zielonagora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. plac Matejki a ul. Podgórną w ramach zadania
pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Numer referencyjny: DO-ZP.271.57.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem inwestycji jest budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. plac Matejki a ul.
Podgórną obejmująca wykonanie następujących elementów:
1) budowę nawierzchni komunikacyjnych i zagospodarowanie terenu;
2) wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych;
3) budowę kanalizacji deszczowej;
4) budowę oświetlenia ulicznego;
5) likwidację kolizji z linią nn;
6) budowę przyłącza energetycznego,
7) likwidację kolizji z siecią Netia S.A;
8) budowę kanału technologicznego;
9) budowę ochrony wizyjnej miasta;
10) budowę systemu kontroli ruchu pojazdów na parkingach.

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
45111200
45111300
45200000
45233140
45316213
45231000
45231300
45311000
45316100
45232310

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o
których mowa w pkt 3.4. SIWZ.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja
projektowa do zadania Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. plac Matejki a ul.
Podgórną wykonana przez APS Biuro Projektów Budownictwa, ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra,
POLSKA zawarta w załączniku nr I.5 do SIWZ.
3. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min.
36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy, w tym:

02/08/2019
S148
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/7

Dz.U./S S148
02/08/2019
363355-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/7

a) okres gwarancyjny na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 24 miesiące;
b) okres gwarancyjny dla nasadzeń (drzewa i krzewy) wraz z pielęgnacją wynosi 36 miesięcy;
c) okres gwarancyjny dla zieleni (trawa) wraz z pielęgnacją wynosi od daty odbioru końcowego robót 12
miesięcy.
Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem
polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie
trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza
na własny koszt i własnym staraniem.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
polegające na wykonaniu:
a) robót ziemnych,
b) robót ogólnobudowlanych,
c) robót elektrycznych,
d) robót sanitarnych,
e) robót telekomunikacyjnych,
— o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac.
6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełnioną
tabelę elementów rozliczeniowych wg wzoru zawartego w załączniku nr I.6 do SIWZ.
7. Zamawiający planuje realizację zadania przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji
postępowania (SIWZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

02/08/2019
S148
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/7

Dz.U./S S148
02/08/2019
363355-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/7

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający planuje realizację zadania przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 60
000,00 PLN;
3. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://
miniportal.uzp.gov.pl/

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

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z pkt 5.1.1. i 5.1.2. SIWZ - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
1) 1 zadanie o minimalnej wartości 1 000 000,00 PLN brutto w zakresie budowy lub przebudowy w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane obiektu budowlanego, w którym wystąpiły prace związane z wykonywaniem
konstrukcji żelbetowych, oraz
2) 1 zadanie o minimalnej wartości 300 000,00 PLN brutto w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane drogi lub parkingu, oraz
3) 1 zadanie o minimalnej wartości 100 000,00 PLN brutto w zakresie budowy lub przebudowy w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane monitoringu wizyjnego, oraz
4) 1 zadanie o minimalnej wartości 100 000,00 PLN brutto w zakresie budowy lub przebudowy w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane oświetlenia placu lub drogi,
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez
Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo
budowlane w specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie
zawodowe jako Kierownik Budowy (1 osoba – kierownik budowy);
2) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, pełniąca funkcję kierownika robót branży drogowej
(1 osoba);
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania
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robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, pełniąca funkcję
kierownika robót branży sanitarnej (1 osoba);
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i
co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, pełniąca funkcję kierownika robót branży elektrycznej (1 osoba);
5) telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, pełniąca funkcję
kierownika robót branży telekomunikacyjnej (1 osoba);
oraz
6) 1 osoba do kierowania badaniami archeologicznymi (zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami), która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie archeologii
i odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięcznej praktykę w zakresie badań archeologicznych.
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentacji postępowania (SIWZ).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ)

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: nie

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: 06/09/2019
Czas lokalny: 10:00

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:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, POLSKA, pokój nr 407

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp i spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, określone w pkt 5.1. SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt
1)ustawy Pzp z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2. SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 7 SIWZ.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z dokumentami zamówienia

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2019
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