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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
szczecin.stat.gov.pl/zamowienia-pubiczne-us

Szczecin: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby
termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 107469 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Szczecinie , ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. 0-91 459 77 00, faks 0-91 4340595.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na
potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w
Szczecinie Oddział w Koszalinie, ul. Al. Monte Cassino 4. Przedmiot zamówienia obejmuje : a) wykonanie
dokumentacji audytu energetycznego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. nr 75, poz. 690 z póź.zm) z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w
przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz.346), b) wykonanie dokumentacji technicznej - inwentaryzacji
architektoniczno - budowlanej budynku.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2, 71.31.43.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie Załącznika nr 3 - oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ, według formuły spełnia
/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w
ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę opracowania dokumentacji audytu energetycznego,
przy czym kubatura brutto budynku będącego przedmiotem audytu energetycznego była nie mniejsza
niż 7 000 m3 i co najmniej 1 usługę opracowania inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej
budynku w budynku użyteczności publicznej pozostających w strukturze rozproszonej, przy czym
łączna powierzchnia wewnętrzna budynku/budynków będącego/będących przedmiotem inwentaryzacji
architektoniczno - budowlanej była nie mniejsza niż 1 600 m2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.) pod pojęciem kubatura brutto
budynku należy rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn
powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości
kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną
powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją,
przy czym do kubatury brutto budynku: a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów
bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak:
loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do
wysokości balustrady, b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek
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instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni,
gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu. Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.) pod
pojęciem: 1) budynku użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny, 2) powierzchni wewnętrznej budynku - należy
rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie
przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju
poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także
z powiększeniem o powierzchnię antresoli. W celu wykazania, że wykonawca posiada wiedzę i
doświadczenie Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu, o którym mowa w pkt 8.1
SIWZ.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku według formuły spełnia /nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których: a) co najmniej
1 osoba posiada uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych oraz doświadczenie przy
sporządzaniu audytów energetycznych, tj. w ciągu 3 lat przed wszczęciem przedmiotowego
postępowania brała udział w opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji audytu energetycznego
wykonywanego na podstawie odrębnej umowy, przy czym kubatura brutto budynku będącego
przedmiotem audytu energetycznego była nie mniejsza niż 7 000 m3, b) co najmniej 1 osoba, posiada
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz posiada doświadczenie, tj. w ciągu 3 lat przed wszczęciem
przedmiotowego postępowania brała udział opracowaniu co najmniej 1 inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej budynku o łącznej powierzchni wewnętrznej budynku nie mniejszej niż 1
600 m2. Wymagania opisane w pkt. a - b mogą być spełnione łącznie. W celu wykazania, że
wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia
wykazu, o którym mowa w pkt III.4.1). W dokumencie należy podać wykaz osób ze wskazaniem nazwy
audytu energetycznego i inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, przy opracowaniu których
wskazane osoby uczestniczyły wraz z podaniem nazwy podmiotu, dla którego praca była
wykonywana, wymaganych wartości oraz pozostałych informacji niezbędnych do poświadczenia
spełnienia warunków udziału opisanych przez Zamawiającego.Zamawiający dokona oceny spełnienia
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warunku według formuły spełnia /nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę
ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż 20 000,00 PLN brutto. Zamawiający dokona oceny
spełniania ww. warunku na podstawie dokumentacji wskazanej w pkt III.4.1 ogłoszenia o zamówieniu
oraz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 76
2 - Okres dodatkowej gwarancji - 24
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują
możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy w następujących przypadkach lub okolicznościach: 1)
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na termin lub zakres realizacji
przedmiotu Umowy; 2) zmiany zasad realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację Umowy, a będą korzystne dla Zamawiającego; 3) w
przypadku, gdy niezbędne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ
nadzorujący Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko,w tym w szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego; 4) w
zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, 5) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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http:// szczecin.stat.gov.pl/zamowienia-pubiczne-us
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Statystyczny w
Szczecinie,70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki 22,pok.317, IV piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2015
godzina 10:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki 22, pok.317 piętro
IV.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
1. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ),
Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności. 2. Umowa będzie finansowana w 85% ze środków Funduszu Spójności oraz w 15% z
polskich środków krajowych (współfinansowanie). 3. Umowa zawarta jest na rzecz Urzędu Statystycznego w
Szczecinie realizującego projekt Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji
budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie oraz wybranych budynków
Urzędów Statystycznych.
Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 30-10-2015 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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