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Polska-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego
2020/S 202-490183
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dziadoń
E-mail: zam.publiczne@amfn.pl
Tel.: +48 523210687-26
Faks: +48 523212350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Adres profilu nabywcy: www.amuz.bydgoszcz.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.amuz.bydgoszcz.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://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia państwowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Inżynier kontraktu/inwestor zastępczy inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy”
Numer referencyjny: PN-ZP/16/A2020/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu przy realizacji
zadania pn. Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i
zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy, realizacji
robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na
stronie Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71530000 Doradcze usługi budowlane

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 9–11 (teren budowy)
Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7 (siedziba Zamawiającego)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego/Inżyniera Kontraktu przy realizacji
zadania pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i
zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy”, na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy, realizacji
robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na
stronie Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ).

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: 5 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/12/2020
Koniec: 18/12/2022
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
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
i. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie:
pięćset tysięcy złotych);
ii. posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych);
iii. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
iv. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa tzn. wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu lub
wykonywaniu, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu, w
tym łącznie:
i. co najmniej jednej usługi obejmującej przygotowanie i udział w realizacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla budowy obiektu użyteczności publicznej
o wartości co najmniej 260 000 000,00 PLN brutto;
ii. co najmniej jednej usługi obejmującą łącznie:
— nadzór nad robotami budowlanymi,
— nadzór nad pracami projektowymi wykonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych,
— kontrolę kosztów inwestycji,
dla budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 260 000 000,00 PLN brutto;
przy czym co najmniej jedna z inwestycji wskazanych w punktach została zakończona i uzyskano dla niej
pozwolenie na użytkowanie;
przy czym co najmniej jedna z tych usług dotyczy pełnienia funkcji inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu
przez okres co najmniej 12 miesięcy na realizacji inwestycji budowlanej, która obejmowała budowę obiektu
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użyteczności publicznej posiadającego rygor zachowania szczególnych warunków akustycznych i dla budynku
zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie.
Dysponują oraz skierują do realizacji zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami i doświadczeniem – lista osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
Dodatkowo inżynier kontraktu winien korzystać we własnym zakresie z pomocy kancelarii radców prawnych
lub adwokackiej w sytuacjach rozwiązywania sporów bądź pojawienia się zagadnień prawnych związanych z
inwestycją.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni realizację umowy przy udziale wymienionych osób w zakresie
wynikającym z harmonogramu. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia kilku funkcji przez jedną osobę,
która posiada stosowne uprawnienia. Przy czym zapis ten nie dotyczy inspektorów nadzoru robót budowalnych.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych w zakresie:
1) zmiany przedmiotu umowy (poprzez jego ograniczenie) i wysokości wynagrodzenia inżyniera (poprzez jego
odpowiednie zmniejszenie), w przypadku gdy Zamawiający:
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
3) zmiany wyznaczonych osób realizujących zlecenie;
4) zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą przepisów dot. stawek lub zwolnień od podatku od towarów i
usług VAT, i innych przepisów;
5) zmiany zasad rozliczania, o których mowa w § 4 umowy;
6) zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron;
7) korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
8) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po zawarciu umowy, mającej wpływ na sposób lub termin
jej realizacji.

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: 22/11/2020
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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.2.7)

5/5

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

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
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

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 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
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