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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:672851-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane
2021/S 255-672851
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
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych
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: https://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/wps/portal

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:
Zagospodarowanie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn. Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Numer referencyjny: DO-ZP.271.102.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót budowlanych robót
budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze w ramach
zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”.
2. Teren objęty projektem/zadaniem zlokalizowany jest w centralnej części miasta i wpisany jest do rejestru
zabytków pod nr 75. Jest to ścisła strefa ochrony konserwatorskiej Śródmieścia.
3. Zakres inwestycji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym obejmuje wykonanie:
1) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę;
2) robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu

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
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
32562300 Światłowodowe kable do przesyłu danych
38651600 Kamery cyfrowe
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112711 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45236000 Wyrównywanie terenu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
77300000 Usługi ogrodnicze
77211400 Usługi wycinania drzew

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Zakres inwestycji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym obejmuje wykonanie:
1) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę;
2) robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, w tym:
a) Przebudowa istniejących i budowa nowych placów i ścieżek z uwzględnieniem ukształtowania terenu i
odprowadzeniem powierzchniowym wody opadowej.
b) Uwzględnienie nowej lokalizacji parkingu dla rowerów miejskich w planie placu oraz miejsca ustawienia
stojaków rowerowych dla mieszkańców.
c) Budowa ujęcia wody do podlewania zieleni i zakup i montaż zdrojów z wodą pitną.
d) Budowa fontanny.
e) Budowa systemu automatycznego nawadniania rabat i trawników.
f) Montaż elementów małej architektury - (ławki, leżaki całoroczne, kosze, pojemniki na psie ekstrementy, zdroje
uliczne, tablice i tabliczki informacyjne, słupki ograniczające, stoliki i krzesła, ogrodzenie trawnika, karmnik dla
ptaków, budki lęgowe dla ptaków itp.).
g) Uporządkowanie zieleni, wycinka oraz nasadzenia drzew, krzewów bylin.
h) Budowa oświetlenia terenu (w technologii LED, energooszczędne) i oświetlenie ozdobne i kierunkowe
pomnika i wybranego drzewa itp.
i) Modernizacja miejsc postojowych na istniejącym parkingu i budowa nowych.
j) Budowa monitoringu terenu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ oraz
w dokumentach, o których mowa w pkt 3.6. SWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) zawartym w
załączniku nr I.4 do SWZ.
4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres
min. 36 miesięcy od dnia następnego po dniu odbioru końcowego robót i rękojmi za wady robót na okres
przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
Z uwagi na ograniczenia techniczne pozostały opis zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia (SWZ)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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.2.13)

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
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1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 30
000,00 PLN.
2. 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.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z pkt 5.1.1 i 5.1.2 SWZ – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości tj.
1) w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługi porównywalne z usługami stanowiącymi
przedmiot zamówienia tj. co najmniej dwa zadania o min. wartości 50.000,00 zł brutto każde w zakresie
projektowania zagospodarowania terenów parku lub terenów zielonych obejmującego obiekty małej architektury,
oraz
2) w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane porównywalne z robotami
budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. co najmniej:
a) dwa zadania o min. wartości 1.000.000,00 zł brutto każde w zakresie wykonania zagospodarowania parku
lub placu lub budowy drogi wraz z oświetleniem, oraz
b) jedno zadanie o min. wartości 100.000,00 zł brutto w zakresie budowy fontanny.
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentach zamówienia (pkt 5.1.1. SWZ).
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające
niezbędne do wykonania zamówienia:
1) Kierownik budowy (1 osoba), oraz
2) Kierownik robót branży sanitarnej (1 osoba), oraz
3) Kierownik robót branży elektrycznej (1 osoba), oraz
4) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej (1 osoba), oraz
5) Projektant branży architektonicznej (1 osoba), oraz
6) Projektant branży sanitarnej (1 osoba), oraz
7) Projektant branży elektrycznej (1 osoba), oraz
8) Projektant branży telekomunikacyjnej (1 osoba), oraz
9) 1 osoba z wykształceniem wyższym ogrodniczym lub architektury krajobrazu.
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentach zamówienia (pkt 5.1.2. SWZ).

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia (załącznik nr I.3 do SWZ)

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 07/02/2022
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 07/05/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
zgodnie z dokumentami zamówienia (pkt 27 SWZ)

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 minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, określone w
pkt 5.1 SWZ oraz niewykluczeni z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2 SWZ.
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 i oświadczenia niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w
tym potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
(podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (pkt 6 SWZ).
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139
ustawy pzp.
5. Zamawiający dopuszcza aby w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby złożyli ogólne oświadczenie o spełnieniu
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warunków udziału w postępowaniu (sekcja alfa), bez konieczności wypełniania sekcji A-D, odnoszących się do
szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub art. 256 ustawy
pzp lub art. 257 ustawy pzp
7. Termin wykonania zamówienia:
1) etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub
zgłoszeniem robót budowlanych w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin rozpoczęcia prac, tj.
dokumentacji projektowej ustala się na dzień podpisania umowy.
2) etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 7 miesięcy
od dnia przekazania placu budowy. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania
placu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni po odebraniu bez zastrzeżeń
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót.
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/kio

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
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/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021
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