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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459356-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2017/S 221-459356
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15
Kraków
31-060
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Kikin
Tel.: +48 124286600
E-mail: andrzej.kikin@mim.krakow.pl
Faks: +48 124286600
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mim.krakow.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mim.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

Nazwa:
Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (...).
Numer referencyjny: DR.26.5.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w
Krakowie /hale D, E, H i L/ wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71200000
71210000
71221000
71222000
71240000
71242000
71244000
71245000
71246000
71250000
71324000
71326000
71330000
71400000
71410000
71420000
71530000
71600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i
wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru
autorskiego.
2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o projekt budowlany wykonany przez PKZ
Arkona sp. z o.o., Pl. Sikorskiego 3/9, 31-115 Kraków, posiadający prawomocne pozwolenie na budowę (projekt
budowlany stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ), a także w oparciu o pozostałe załączniki z punktu XXI
SIWZ, w szczególności w oparciu o szczegółowe wytyczne do projektowania, stanowiące załącznik nr 8 do
niniejszej SIWZ.
c.d. w sekcji VI.3) ogłoszenia.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 50 %
Cena - Waga: 50 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 oś
priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. c.d odnośnie terminu realizacji z sekcji II.2.7) ogłoszenia: Szczegółowe terminy realizacji zostały wskazane w
Rozdziale IV SIWZ
2. W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych). Szczegółowe zasady dotyczące wniesienia wadium określone są w SIWZ.

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej:
a. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmujące opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę obiektu użyteczności publicznej, wpisanego
do rejestru zabytków, o wartości zamówienia niemniejszej niż 300 000 PLN brutto każda. Przez budynku
użyteczności publicznej należy rozumieć obiekt zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422).
Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI,
pkt 7 pkt a ppkt i SIWZ według kryterium spełnia/nie spełnia.
b. do realizacji zamówienia skieruje co najmniej następujące osoby:
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i) jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji głównego projektanta
projektu – która będzie pełniła funkcję głównego projektanta;
ii) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń– która będzie pełniła funkcję projektanta konstrukcji;
iii) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia
budowlane bez ograniczeń – która będzie pełniła funkcję projektanta branżowego;
iv) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń– która będzie pełniła funkcję
projektanta branżowego;
v) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń
– która będzie pełniła funkcję projektanta branżowego;
vi) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń – która będzie pełniła funkcję projektanta
branżowego;
vii) jedną osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia badań konserwatorskich – spełniającą warunki
określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami – która będzie pełniła funkcję konsultanta ds. konserwacji
viii) jedną osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia badań architektonicznych – spełniającą warunki
określone w art. 37 d Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – która będzie pełniła funkcję
konsultanta ds. architektury zabytkowej.
Szczegółowe wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych ww. osób Zamawiający określił w SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z okoliczności wskazanych w par. 10 istotnych postanowień umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2017
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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)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Miejsce składania ofert: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
Sekretariat Dyrekcji, pok. 4.
Miejsce otwarcia ofert: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, pok. 2
(sala konferencyjna).

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. c.d. opisu przedmiotu zamówienia z sekcji II.2.4)
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie:
a. dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej z uwzględnieniem zmian, jakich Zamawiający oczekuje
w odniesieniu do dokumentacji projektowej budowlanej na podstawie której wydane zostało Pozwolenie na
budowę nr 86/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., wraz z operatem ppoż., wszystkimi niezbędnymi badaniami,
ekspertyzami i wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, odstępstw, w tym
pozwolenia konserwatorskiego,
b. sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę i uzyskanie, na podstawie
Pełnomocnictwa Zamawiającego, decyzji Pozwolenie na budowę
c. projektów wykonawczych przebudowy i rozbudowy wraz z niezbędnymi rozwiązaniami w zakresie
zagospodarowania terenu, architektoniczno – konstrukcyjnymi i projektami branżowymi: instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, drogowym – oraz innymi opracowaniami niezbędnymi do
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
d. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (ogólna specyfikacja techniczna, szczegółowe
specyfikacje techniczne – dla wszystkich rozwiązań projektowych opisanych w dokumentacji projektowej,
e. przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
f. udzielanie wyjaśnień w trakcie postępowania na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych w
oparciu o wykonaną dokumentację projektową
g. sprawowanie nadzorów autorskich,
h. udzielenie gwarancji i rękojmi na okres wskazany we wzorze umowy
2. Oferta powinna zawierać oprócz wypełnionego zgodnie ze wzorem Formularza oferty:
a.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w
postępowaniu – o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 lit. a (JEDZ);
b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 lit. b;
c. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
d. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z
dokumentów, o których mowa w rozdziale VI;
e. dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu o którym mowa w
Rozdziale VII (jeżeli dotyczy). Dowodem może być w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w
szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu
w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do
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Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli
zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.
12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2017
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