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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606205-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane
2020/S 245-606205
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: 970770178
Adres pocztowy: ul. Podgórna 22
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-424
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564419
Faks: +48 684564455
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl
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 systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn.
„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”
Numer referencyjny: DO-ZP.271.109.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze
zielonogórskiego deptaka” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na
terenie miasta Zielona Góra”.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w załączniku nr I.5 do SIWZ oraz
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr I.3 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32427000 System sieciowy
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32562000 Kable światłowodowe
32562300 Światłowodowe kable do przesyłu danych
32580000 Sprzęt do obsługi danych
34990000 Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
34992200 Znaki drogowe
34996100 Sygnalizatory drogowe
34996300 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
38651600 Kamery cyfrowe
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140 Roboty drogowe
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45317000 Inne instalacje elektryczne
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze deptaka zakłada instalację grupy
elektromechanicznych słupków chowanych (blokad) wraz z infrastrukturą sterującą i monitorującą w
celu zamknięcia (w ciągu kilkunastu sekund) lub ograniczenia i kontroli ruchu kołowego na obszarze
zielonogórskiego deptaka. Uzupełnieniem blokad składających się z tych słupków chowanych będą inne
blokady – różnego rodzaju słupki stałe oraz elementy małej architektury;
b) dla zapewnienia całodobowej reakcji na zdarzenia planowane i losowe zakłada się kontrolę systemu przez
Centrum Monitoringu. W tym celu założono lokalizację słupków w pobliżu punktów kamerowych (PK) i punktów
dystrybucji monitoringu wizyjnego na tym obszarze w sposób umożliwiający ich obserwację. W związku
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z koniecznością pokrycia obserwacją wszystkich projektowanych elementów systemu konieczna będzie
rozbudowa istniejącej infrastruktury monitoringu o dodatkowe elementy;
c) nowopowstała infrastruktura zapewni stworzenie specjalnej strefy o znacznie podwyższonym
bezpieczeństwie dla zgromadzeń, imprez masowych i osób przebywających na tym obszarze oraz selektywną
kontrolę pojazdów;
d) teren objęty projektem jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania.
2. 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.
Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w pkt 31.2 SIWZ.
3. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych,
znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia
służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami
nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe – Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt,
który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt
wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość
produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
4. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został
zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
5. 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.
6. 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 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1032) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia, polegających na wykonaniu: robót elektrycznych i teletechnicznych, 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. zakres prac.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego programu operacyjnego – lubuskie 2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 60
000,00 PLN.
2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i (https://
miniportal.uzp.gov.pl/)
3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 150 dni od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z pkt 5.1.3 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: sytuacji finansowej, tj. posiadają
środki finansowe lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, w wysokości min. 500 000,00 PLN.
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentacji postępowania (SIWZ).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z pkt 5.1.1–5.1.2 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:
a) minimum 3 zadania o łącznej wartości 300 000,00 PLN brutto, lecz nie mniej niż 50 000,00 PLN brutto za 1
zadanie, w zakresie budowy systemu kontroli ruchu kołowego przy pomocy automatycznie chowanych: słupków
lub blokad lub zapór drogowych, sterowanych systemem kontroli dostępu do urządzeń za pomocą zdalnego
sterowania lub karty bezstykowej lub klawiatury numerycznej lub aplikacji w telefonie lub systemu odczytu tablic
rejestracyjnych,
b) minimum 2 zadania o min. wartości 50 000,00 brutto każde w zakresie instalacji systemu monitoringu
wizyjnego obejmującego co najmniej 5 kamer z zapisem monitorowania opartego na technologii IP, oraz
c) minimum 2 zadania w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji teletechnicznej –
potwierdzonych dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z
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informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone;
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:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia – kierownik budowy (1 osoba), która posiada co najmniej 18-miesięczne doświadczenie przy
realizacji robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury, oraz
b) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia (1 osoba), oraz
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba), oraz
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba), oraz
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 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 (1 osoba).
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentacji postępowania (SIWZ).
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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2021
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
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IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, POLSKA, pokój nr 407

6/7

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
Stosowane będą płatności 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 5 % 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.
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

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
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020
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