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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524803-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
2017/S 249-524803
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul.Energetyczna 4
Wrocław
53-330
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Semp
Tel.: +48 717987949
E-mail: janusz.semp@wroclaw.sa.gov.pl
Faks: +48 717987902
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wroclaw.sa.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wroclaw.sa.gov.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: Sąd

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

Nazwa:
Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. Chopina i Norwida.
Numer referencyjny: Z-362-35/17

II.1.2)

Główny kod CPV
45216112

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku dla Sądu
Rejonowego w Nysie przy ul Chopina i Norwida” polegające na budowie budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu, oraz wykonaniem przyłączy, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w zakresie umożliwiającym
uzyskanie, pozwolenia na użytkowanie.
2. Podstawowe parametry techniczne budynku:
1) Powierzchnia działki:3 706,00 m

2
2

2) Powierzchnia zabudowy:1 253,89 m
3) Powierzchnia użytkowa:3 488,83 m

2
2

4) Powierzchnia usługowa:1 532,75 m

5) Powierzchnia komunikacji:1 801,33 m
6) Powierzchnia netto:6 822,91 m

2

2

3

7) Kubatura Brutto:31 111,59 m
8) Ilość Kondygnacji 5 nadziemnych+1 podziemna
9) Ilośc miejsc postojowych w garażu 21+2 dla konwoju
10) Powierzchnie utwardzone:1 112,49 m

2
2

11) Powierzchnia terenów zielonych:1 330,62 m
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
45110000
45111213
45111200
45262500
45261210
45422100
45410000
45313000
45233220
45332200
45332300
45331210
45331220
45331100
45331230
45314300
45312100
45312200
45312000
45312320
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45314000
32300000
45310000
45315000
45315500
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Nysa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku dla Sądu
Rejonowego w Nysie przy ul Chopina i Norwida” polegające na budowie budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu, oraz wykonaniem przyłączy, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w zakresie umożliwiającym
uzyskanie, pozwolenia na użytkowanie.
2. Podstawowe parametry techniczne budynku:
1) Powierzchnia działki:3 706,00 m

2

2) Powierzchnia Zabudowy:1 253,89 m

2

2

3) Powierzchnia Użytkowa:3 488,83 m

2

4) Powierzchnia usługowa:1 532,75 m

5) Powierzchnia komunikacji:1 801,33 m
6) Powierzchnia netto:6 822,91 m

2

2

3

7) Kubatura brutto:31 111,59 m
8) Ilość kondygnacji 5 nadziemnych+1 podziemna
9) Ilośc miejsc postojowych w garażu 21+2 dla konwoju
10) Powierzchnie utwardzone:1 112,49 m

2
2

11) Powierzchnia terenów zielonych:1 330,62 m
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie
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Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert,
obejmujące okres związania ofertą w wysokości: 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

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 określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu; z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W zakresie doświadczenia:
Wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy-w tym okresie:
— minimum 1 robotę budowlaną polegającą na wzniesieniu kompletnego budynku użyteczności publicznej wraz
z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 45 000 000 PLN brutto oraz o powierzchni
netto budynku minimum 6.000 m2.
Budynek użyteczności publicznej-budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji;
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; (zgodnie z §3 pkt. 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie-t.j. Dz. U z 2015 r. poz.1422.).
W przypadku, gdy wartość wykazywanych umów (zamówień) jest określona w innej walucie niż złoty polski,
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku
do walut obcych określonego w tabeli A kursów średnich NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do
publikacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ponadto Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia następujących osób:
2.1. Kierownik budowy, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
podczas wykonywania którego kierował co najmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na wzniesieniu
kompletnego budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej
powierzchni netto budynku minimum 6 000 m2, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie-bez
ograniczeń, wykształcenie wyższe II stopnia,
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2.2. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie
w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności, posiadający
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie-bez ograniczeń,
wykształcenie wyższe,
2.3. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień
w posiadanej specjalności, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie-bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,
2.4. Kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności, oraz uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie-bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,
2.5. Kierownik robót drogowych, posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności, posiadający uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie-bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,
2.6. Koordynator-osoba do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim,
posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, podczas wykonywania
którego kierował – co najmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na wzniesieniu kompletnych budynków
użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni netto każdego
budynku minimum 6 000 m2. Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie-bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,
2.7. Kierownik robót geologicznych, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi, posiadający uprawnienia kat. VII w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 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: 06/02/2018
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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: 06/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna 4, sala 27.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bez ograniczeń.

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
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

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2017
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