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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259167-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2019/S 106-259167

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ul. Mińska 52/54
Warszawa
03-828
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Buka
Tel.:  +48 695800790
E-mail: biuro@tbswp.pl 
Faks:  +48 226986029
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbswp.pl
Adres profilu nabywcy: www.tbswp.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/tbswp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/tbswp

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka m. st. Warszawy

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania nieruchomości przy ul.
Ząbkowskiej i Markowskiej dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obręb 4-14-07 w Warszawie.
Numer referencyjny: TBS/ZP/PN/4/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:biuro@tbswp.pl
www.tbswp.pl
www.tbswp.pl
https://portal.smartpzp.pl/tbswp
https://portal.smartpzp.pl/tbswp
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71000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obręb 4-14-07 w
Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww.
dokumentacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków
wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą
starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

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
71000000
71320000
71240000
71250000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obręb 4-14-07 w
Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww.
dokumentacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków
wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą
starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 450
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria, jakimi zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Cena oferty 60 %,
Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej 10 %, Doświadczenie projektanta w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej 10 %, Koncepcje 20 %

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 200 000,00 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych) – stosowne poświadczanie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością
kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim aktualnym kursie NBP w dniu
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej 2 projekty budowlano-wykonawcze
(obejmujące: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót), dla których następnie uzyskano pozwolenie na budowę; budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi lub budynku

zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej każdego budynku co najmniej 10 000,00 m2; b) co najmniej
jeden projekt budowlano-wykonawczy (obejmujący: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), dla którego następnie uzyskano pozwolenie
na budowę, dotyczący przebudowy, rozbudowy lub remontu (wraz z wymianą stropów) budynku wpisanego do
gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (zgodnie z ustawą z dnia 23.7. 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami) o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 1 000,00 m2. Spełnienie ww. warunku
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wykazu usług (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do SIWZ), złożonego na wezwanie zamawiającego z załączeniem dowodów.Dowodami wymienionymi wyżej
są: 1) referencje, 2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 3)
inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, czy zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek określony w poz. 3 ppkt. 1 lit. a musi spełniać łącznie jeden z
wykonawców. Warunek nie może być spełniony poprzez wykazanie realizacji jednego zadania, którego zakres
obejmował łącznie elementy określone w opisie ww. zadań. Przez wykonaną usługę (zadanie) rozumie się
zawartą umowę.
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W przypadku gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców (konsorcjum), której był członkiem,
doświadczenie to należy wykazać w zależności od konkretnego zakresu udziału, a więc jego faktycznego
wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy (konsorcjum) w ramach danego zamówienia
publicznego.
Wykonawca winien dysponować osobami które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) czy odpowiednim wcześniejszym przepisom lub uprawnienia
zagraniczne równoważne, uznane i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy
prawo budowlane tj. ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394 z późn. zm.) mogą pełnić samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie obejmującą projektowanie w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.
posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: a) architektonicznej;
b) konstrukcyjno-budowlanej; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych; d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; e) telekomunikacyjnej; f) inżynieryjnej drogowej; w tym
projektanci w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej muszą posiadać co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania (wymiar wymaganego doświadczenia dotyczy okresu
działalności zawodowej projektanta po uzyskaniu przez niego przedmiotowych uprawnień budowlanych do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Każdy z nich – jako główny projektant w swojej
specjalności – winien w tym okresie opracować co najmniej
Dokładny opis warunków udziału w postępowaniu rozdział VIII SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VIII
SIWZ ust. 1, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za
zgodność z oryginałem) określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 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;
3) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr
2 do SIWZ.

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.1.4) 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: nie

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: 08/07/2019
Czas lokalny: 14:00

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: 08/07/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
W siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. adres: ul. ul. Kordeckiego
19 lok. 5 Warszawa POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

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:
I Wadium 1.Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30
000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert. 2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej
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Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w
pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem „Wadium Ząbkowska Markowska” na rachunek bankowy
Zamawiającego o numerze:34 1060 0076 0000 3310 0015 6762. 4. W przypadku wnoszenia wadium w
innych środkach niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu
składania ofert najpóźniej do końca terminu składania ofert. 5. Zgodnie z zapisami art. 85 ust. 5 ustawy
PZP, jeśli wykonawca złoży wadium w innej formie niż gotówka, do obliczania terminu ważności dokumentu
wadialnego należy brać datę składania ofert (rozdz. XV) i doliczyć liczbę dni związania ofertą określoną
w rozdz. XIII. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy; 4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 stawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.9.Jeżeli
wykonawca wybierze dokument, jako formę wadium, niedopuszczalne jest ujmowanie w nim zapisów
warunkujących wypłatę – gwarant musi gwarantować zapłatę należności nieodwołalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne żądanie.
II Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający, poza obowiązkowymi
podstawami wykluczenia określonymi w ustawie Pzp, może wykluczyć wykonawcę (Rozdział IX SIWZ):
art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 2, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wszystkich dokumentów z Rozdziału X SIWZ ust. 3.
III JEDZ – Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane Jednolitym Europejskim Dokumentem
Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2019


