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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607548-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usługi zarządzania budową
2022/S 211-607548
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
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: REGON 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
Adresy internetowe:
Główny adres: http://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
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z planowaną budową systemu ITS wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze

Numer referencyjny: DO-ZP.271.75.2022
II.1.2)

Główny kod CPV
71540000 Usługi zarządzania budową

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania
pn. tj.: „Budowa systemu ITS wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze”.
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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
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
79421100 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ oraz w dokumentach, o
których mowa w pkt 3.4. SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalnoużytkowym (PFU) oraz dokumentami zawartymi w załączniku nr I.4 do SWZ. Wykonawca na wykonany
przedmiot zamówienia udzieli rękojmi dla usług objętych umową na okres gwarancji (60 miesięcy) i rękojmi
(przekraczającej okres gwarancji o 6 miesięcy) udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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.2.12)

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 dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://miniportal.uzp.gov.pl/. 3. Zamawiający informuje, że nie
przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych budowlanych usług.

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

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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. w okresie ostatnich 6 lat (liczonych wstecz od dnia
upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
minimum 2 usługi odpowiadające wymaganemu rodzajowi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj.
zarządzania, koordynacji, kontroli, nadzoru oraz dokonywania rozliczeń zadania inwestycyjnego, którego
przedmiotem była budowa, przebudowa lub modernizacja Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) o
każde o minimalnej wartości 3.000.000 zł brutto, od rozpoczęcia zadania przez cały okres realizacji do jego
zakończenia. 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 poniższe osoby: a) Kierownik zespołu Inżynier Kontraktu (1 osoba) oraz; b)
Inspektor nadzoru ds. Inżynierii Ruchu Drogowego i Inteligentnych Systemów Transportowych (1 osoba) oraz;
c) Inspektor nadzoru ds. automatyki przemysłowej (1 osoba) oraz; d) Ekspert ds. oprogramowania (1 osoba)
oraz; e) Inspektor nadzoru ds. telekomunikacji oraz sieciowych urządzeń aktywnych i bezpieczeństwa sieci
teleinformatycznych (1 osoba) oraz; f) Specjalista ds. monitoringu wizyjnego (1 osoba), posiadający oraz; g)
Inspektor nadzoru branży drogowej (1 osoba). 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
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: 05/12/2022
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
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Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2023
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
zgodnie z dokumentami zamówienia (pkt 27 SWZ)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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
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: do 13 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz w okresie gwarancji (60 miesięcy) i rękojmi (6
miesięcy) udzielonej przez Wykonawcę systemu ITS.

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
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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/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2022
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