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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636775-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Piekary Śląskie: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
2020/S 252-636775
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Piekary Śląskie
Adres pocztowy: ul. Bytomska 84
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-940
Państwo: Polska
E-mail: bzp@piekary.pl
Tel.: +49 323939379
Faks: +49 323939379
Adresy internetowe:
Główny adres: https://piekary.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.piekary.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://josephine.proebiz.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

Nazwa:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków placówek
oświatowych
Numer referencyjny: BZP.271-88/IG/20

II.1.2)

Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę przyjętego przez organ bez protestu dla zadania: termomodernizacji i modernizacji budynków placówek
oświatowych.
Część 1 – Miejskie Przedszkole nr 10,
Część 2 – Miejskie Przedszkole nr 2,
Część 3 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 11,
Część 4 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9,
Część 5 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 15
W Piekarach Śląskich,

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji Miejskiego Przedszkola nr
10.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę przyjętego przez organ bez protestu, obejmującej wykonanie w szczególności: audytu energetycznego
(AEner) z uwzględnieniem i wyliczeniem efektu energetycznego (EEner) i efektu ekologicznego (EEkol),
ze wskazaniem najbardziej optymalnego wariantu do realizacji, z uwzględnieniem wytycznych dla potrzeb
wy-konania termomodernizacji budynków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz w związku z wymogami wskazanymi w obowiązujących przepisach pra-wa i normach,
projektu budowlanego (PB) – wraz ze wszystkimi składowymi wynikającymi z Prawa budowlanego, projektów
wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich szczegóło-wych i uproszczonych (KI), kosztorysów ofertowych
w formacie arkusza kalkulacyjnego (KO), przedmiarów robót, w tym przedmiarów robót w formacie arkusza
kalkulacyjnego (PR), specyfi-kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), informacji
BIOZ, uzy-skanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu (PNB/ZR), uzyskanie pra-womocnej decyzji
na wycinkę zieleni – jeżeli będzie konieczna (PNW), wykonanie projektu na-sadzeń – jeżeli będzie konieczny
(PN), oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wy-maganych obowiązującymi przepisami prawa,
niezbędnych dla wykonania i ukończenia przed-miotu zamówienia - dla każdej części przedmiotu zamówienia
oddzielnie. Zakres dokumentacji winien obejmować wszelkie roboty, w tym w szczególności: ogólnobudowlane,
dekarskie, kon-strukcyjne, wykończeniowe, murarskie, murowe, fundamentowe, termoizolacyjne, hydroizolacyjne, posadzkowe, ścienne, sufitowe, płytkarskie, stropowe, okładzinowe, malarskie, stolar-skie, dostosowanie
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do przepisów p.poż., w zakresie zagospodarowania terenu, instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe, wodkan, c.o., c.w.u. i wentylacji oraz pozostałe dla kompletnego zaprojektowania całościowej termomodernizacji i
całościowej modernizacji wszystkich placówek oświatowych będących poszczególnymi częściami przedmiotu
zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik.
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
Wartość bez VAT: 61 686.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/10/2021
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji Miejskiego Przedszkola nr
2.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę przyjętego przez organ bez protestu, obejmującej wykonanie w szczególności: audytu energetycznego
(AEner) z uwzględnieniem i wyliczeniem efektu energetycznego (EEner) i efektu ekologicznego (EEkol),
ze wskazaniem najbardziej optymalnego wariantu do realizacji, z uwzględnieniem wytycznych dla potrzeb
wy-konania termomodernizacji budynków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz w związku z wymogami wskazanymi w obowiązujących przepisach pra-wa i normach,
projektu budowlanego (PB) – wraz ze wszystkimi składowymi wynikającymi z Prawa budowlanego, projektów
wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich szczegóło-wych i uproszczonych (KI), kosztorysów ofertowych
w formacie arkusza kalkulacyjnego (KO), przedmiarów robót, w tym przedmiarów robót w formacie arkusza
kalkulacyjnego (PR), specyfi-kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), informacji
BIOZ, uzy-skanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu (PNB/ZR), uzyskanie pra-womocnej decyzji
na wycinkę zieleni – jeżeli będzie konieczna (PNW), wykonanie projektu na-sadzeń – jeżeli będzie konieczny
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(PN), oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wy-maganych obowiązującymi przepisami prawa,
niezbędnych dla wykonania i ukończenia przed-miotu zamówienia - dla każdej części przedmiotu zamówienia
oddzielnie. Zakres dokumentacji winien obejmować wszelkie roboty, w tym w szczególności: ogólnobudowlane,
dekarskie, kon-strukcyjne, wykończeniowe, murarskie, murowe, fundamentowe, termoizolacyjne, hydroizolacyjne, posadzkowe, ścienne, sufitowe, płytkarskie, stropowe, okładzinowe, malarskie, stolar-skie, dostosowanie
do przepisów p.poż., w zakresie zagospodarowania terenu, instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe, wodkan, c.o., c.w.u. i wentylacji oraz pozostałe dla kompletnego zaprojektowania całościowej termomodernizacji i
całościowej modernizacji wszystkich placówek oświatowych będących poszczególnymi częściami przedmiotu
zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik.
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
Wartość bez VAT: 61 686.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/10/2021
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 11.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę przyjętego przez organ bez protestu, obejmującej wykonanie w szczególności: audytu energetycznego
(AEner) z uwzględnieniem i wyliczeniem efektu energetycznego (EEner) i efektu ekologicznego (EEkol),
ze wskazaniem najbardziej optymalnego wariantu do realizacji, z uwzględnieniem wytycznych dla potrzeb
wy-konania termomodernizacji budynków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz w związku z wymogami wskazanymi w obowiązujących przepisach pra-wa i normach,
projektu budowlanego (PB) – wraz ze wszystkimi składowymi wynikającymi z Prawa budowlanego, projektów
wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich szczegóło-wych i uproszczonych (KI), kosztorysów ofertowych
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w formacie arkusza kalkulacyjnego (KO), przedmiarów robót, w tym przedmiarów robót w formacie arkusza
kalkulacyjnego (PR), specyfi-kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), informacji
BIOZ, uzy-skanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu (PNB/ZR), uzyskanie pra-womocnej decyzji
na wycinkę zieleni – jeżeli będzie konieczna (PNW), wykonanie projektu na-sadzeń – jeżeli będzie konieczny
(PN), oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wy-maganych obowiązującymi przepisami prawa,
niezbędnych dla wykonania i ukończenia przed-miotu zamówienia - dla każdej części przedmiotu zamówienia
oddzielnie. Zakres dokumentacji winien obejmować wszelkie roboty, w tym w szczególności: ogólnobudowlane,
dekarskie, kon-strukcyjne, wykończeniowe, murarskie, murowe, fundamentowe, termoizolacyjne, hydroizolacyjne, posadzkowe, ścienne, sufitowe, płytkarskie, stropowe, okładzinowe, malarskie, stolar-skie, dostosowanie
do przepisów p.poż., w zakresie zagospodarowania terenu, instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe, wodkan, c.o., c.w.u. i wentylacji oraz pozostałe dla kompletnego zaprojektowania całościowej termomodernizacji i
całościowej modernizacji wszystkich placówek oświatowych będących poszczególnymi częściami przedmiotu
zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik.
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
Wartość bez VAT: 67 897.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/10/2021
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę przyjętego przez organ bez protestu, obejmującej wykonanie w szczególności: audytu energetycznego
(AEner) z uwzględnieniem i wyliczeniem efektu energetycznego (EEner) i efektu ekologicznego (EEkol),
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ze wskazaniem najbardziej optymalnego wariantu do realizacji, z uwzględnieniem wytycznych dla potrzeb
wy-konania termomodernizacji budynków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz w związku z wymogami wskazanymi w obowiązujących przepisach pra-wa i normach,
projektu budowlanego (PB) – wraz ze wszystkimi składowymi wynikającymi z Prawa budowlanego, projektów
wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich szczegóło-wych i uproszczonych (KI), kosztorysów ofertowych
w formacie arkusza kalkulacyjnego (KO), przedmiarów robót, w tym przedmiarów robót w formacie arkusza
kalkulacyjnego (PR), specyfi-kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), informacji
BIOZ, uzy-skanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu (PNB/ZR), uzyskanie pra-womocnej decyzji
na wycinkę zieleni – jeżeli będzie konieczna (PNW), wykonanie projektu na-sadzeń – jeżeli będzie konieczny
(PN), oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wy-maganych obowiązującymi przepisami prawa,
niezbędnych dla wykonania i ukończenia przed-miotu zamówienia - dla każdej części przedmiotu zamówienia
oddzielnie. Zakres dokumentacji winien obejmować wszelkie roboty, w tym w szczególności: ogólnobudowlane,
dekarskie, kon-strukcyjne, wykończeniowe, murarskie, murowe, fundamentowe, termoizolacyjne, hydroizolacyjne, posadzkowe, ścienne, sufitowe, płytkarskie, stropowe, okładzinowe, malarskie, stolar-skie, dostosowanie
do przepisów p.poż., w zakresie zagospodarowania terenu, instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe, wodkan, c.o., c.w.u. i wentylacji oraz pozostałe dla kompletnego zaprojektowania całościowej termomodernizacji i
całościowej modernizacji wszystkich placówek oświatowych będących poszczególnymi częściami przedmiotu
zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik.
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
Wartość bez VAT: 67 897.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/10/2021
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 15.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
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II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę przyjętego przez organ bez protestu, obejmującej wykonanie w szczególności: audytu energetycznego
(AEner) z uwzględnieniem i wyliczeniem efektu energetycznego (EEner) i efektu ekologicznego (EEkol),
ze wskazaniem najbardziej optymalnego wariantu do realizacji, z uwzględnieniem wytycznych dla potrzeb
wy-konania termomodernizacji budynków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz w związku z wymogami wskazanymi w obowiązujących przepisach pra-wa i normach,
projektu budowlanego (PB) – wraz ze wszystkimi składowymi wynikającymi z Prawa budowlanego, projektów
wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich szczegóło-wych i uproszczonych (KI), kosztorysów ofertowych
w formacie arkusza kalkulacyjnego (KO), przedmiarów robót, w tym przedmiarów robót w formacie arkusza
kalkulacyjnego (PR), specyfi-kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), informacji
BIOZ, uzy-skanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu (PNB/ZR), uzyskanie pra-womocnej decyzji
na wycinkę zieleni – jeżeli będzie konieczna (PNW), wykonanie projektu na-sadzeń – jeżeli będzie konieczny
(PN), oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wy-maganych obowiązującymi przepisami prawa,
niezbędnych dla wykonania i ukończenia przed-miotu zamówienia - dla każdej części przedmiotu zamówienia
oddzielnie. Zakres dokumentacji winien obejmować wszelkie roboty, w tym w szczególności: ogólnobudowlane,
dekarskie, kon-strukcyjne, wykończeniowe, murarskie, murowe, fundamentowe, termoizolacyjne, hydroizolacyjne, posadzkowe, ścienne, sufitowe, płytkarskie, stropowe, okładzinowe, malarskie, stolar-skie, dostosowanie
do przepisów p.poż., w zakresie zagospodarowania terenu, instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe, wodkan, c.o., c.w.u. i wentylacji oraz pozostałe dla kompletnego zaprojektowania całościowej termomodernizacji i
całościowej modernizacji wszystkich placówek oświatowych będących poszczególnymi częściami przedmiotu
zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik.

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
Wartość bez VAT: 67 897.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/10/2021
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie - dotyczy wszystkich części
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie - dotyczy wszystkich części

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki dla poszczególnych części są takie same.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
krótszy w tym okresie wykonał:
— wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany
lub projekt wykonawczy, Zamawiający dopuści opracowanie w postaci projektu budowlano-wykonawczego lub
dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie
zaprojektowania budowy lub przebudowy lub remontu lub termomodernizacji lub modernizacji budynku lub
jego części o wartości usługi co najmniej 30.000,00 zł brutto - przy składaniu oferty na więcej niż jedną część
warunek ulega zsumowaniu.
b)dysponuje lub będzie dysponował:
— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności
architektonicznej,
— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. - przy składaniu ofert na więcej niż jedną część zamawiający
dopuszcza takie same osoby na poszczególne części.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji zamówienia gwarancji i rękojmi za wady), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.

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: 05/02/2021
Czas lokalny: 11:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 pokój 215
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione: Ewa Grabiarz, Jolanta Bentkowska
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej informacje
dotyczące:
— kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
— firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
— ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

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:
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Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) –dotyczy
każdej części. Przy składaniu oferty na więcej niż jedną część wadia się sumują.
Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego
prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych (zwanej dalej zamiennie: Platformą
przetargową) – dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Osoba upoważniona rejestruje się w systemie JOSEPHINE, wypełniając formularz rejestracyjny na domenie
https://josephine.proebiz.com/pl/, postępując w sposób określony w formularzu. Zamawiający podkreśla,
że rejestracja osoby upoważnionej i jej późniejsza weryfikacja jest czynnością jednorazową i w interesie
wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji w odpowiednim czasie przed podjęciem jakichkolwiek działań w
oprogramowaniu JOSEPHINE.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn.zm.) za pośrednictwem:
— Platformy przetargowej o której mowa w ust. 1,
— poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl .
Przy czym ofertę w formie elektronicznej wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem https://
josephine.proebiz.com/pl/ w miejscu publikacji ogłoszenia i dokumentacji przetargowej. Dokumenty,
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą https://
josephine.proebiz.com/pl/.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców”
dostępnej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na
Platformie przetargowej i stronie BIP.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 2245877701
Faks: +48 2245877701

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245877701
Faks: +48 2245877701

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020

28/12/2020
S252
https://ted.europa.eu/TED

11 / 11

11 / 11

