
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.halastulecia.wroc.pl

Wrocław: Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobran Ŝowego nad

wykonaniem robót ogólnobudowlanych, polegaj ących na budowie

parkingu podziemnego pn. Budowa parkingu podziemneg o

dwukondygnacyjnego wraz z cz ęścią naziemn ą w poziomie terenu,

niezbędną infrastruktur ą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu;

w okresie realizacji cało ści robót budowlanych oraz w czasie trwania

okresu r ękojmi i gwarancji jako ści na te roboty.

Numer ogłoszenia: 410182 - 2012; data zamieszczenia : 22.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618

Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.halastulecia.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranŜowego

nad wykonaniem robót ogólnobudowlanych, polegających na budowie parkingu podziemnego pn. Budowa parkingu

podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą na

terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu; w okresie realizacji całości robót budowlanych oraz w czasie trwania

okresu rękojmi i gwarancji jakości na te roboty..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, wielobranŜowego nad zadaniem pn.: Budowa

parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą

na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu o pow. uŜytkowej ok. 14 000 m2 - ok. 800 miejsc parkingowych.

Projekt ten jest realizowany na podstawie umowy koncesyjnej, na terenie objętym nadzorem konserwatorskim.

Lokalizacja - Wrocław, Obręb Zalesie działka 6/3 AM16, nr 1 AM 17, ul. Wystawowa1 Podstawowe parametry

budynku: Kubatura - 56 038,11 m3 Powierzchnia uŜytkowa - 14 145,71 m2 Ilość kondygnacji podziemnych - 2
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamówienie uzupełniające będzie udzielone w oparciu o art.67 ust.1 pkt.6) ustawy pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.40.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca najpóźniej

w dniu składania oferty, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 6 900 zł

(słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych). 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o

udzielenie zamówienia, wadium (w kaŜdej z dopuszczalnych form) moŜe być wniesione przez jednego, kilku lub

wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iŜ łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie

wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium naleŜy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego

postępowania jest wnoszone. 4. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku w następujących formach: a)

pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: w Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254

z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP_PN_17_2012_DIR. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,

c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 5. Gwarancję i poręczenia naleŜy wystawiać

na: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul Wystawowa 1, 51-618 Wrocław i zdeponować w

Kasie (czynnej w godzinach od 800 - do 1600. od poniedziałku do piątku ) - pokój Nr 61 w budynku Hala Stulecia.

6. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji naleŜy przesłać na adres: Kasa

Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pokój nr 61 w bud.

Hala Stulecia. 7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowo, na kaŜde pisemne

Ŝądanie zgłoszone przez zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty zamawiającemu

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych w ich literalnym brzmieniu. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie

zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w kaŜdej z dopuszczonych

form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 9. Zamawiający

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu
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postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem

art.46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których

mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego

stronie). 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego

wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c)

zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn lecących po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający nie później niŜ

na 7 dni przed upływem waŜności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do

przedłuŜenia waŜności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia

postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie

kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zamawiający Ŝąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeŜeli

w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena czy Wykonawca spełnia ww

warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie tego warunku wykonawcy zobowiązani są wykazać, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonali lub aktualnie wykonują z naleŜytą starannością usługi odpowiadające rodzajem i

wartością przedmiotowi zamówienia tj. sprawowali nadzór inwestorski wielobranŜowy nad wykonaniem

robót ogólnobudowlanych o wartości nie mniejszej niŜ 20 mln zł netto, polegających na budowie

parkingu podziemnego o co najmniej dwóch kondygnacjach o powierzchni uŜytkowej min 10 000 m2 i

kubaturze min 40 000 m3 o wartości nadzoru inwestorskiego nie mniejszej niŜ 220 tys. zł netto dla min

jednego zadania. Ocena czy Wykonawca spełnia ww warunek udziału w postępowaniu, zostanie
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dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w

rozdziale VI SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena czy Wykonawca spełnia

ww warunek udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy wykaŜą, Ŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: INSPEKTOREM

NADZORU (co najmniej jedna osoba dla kaŜdej specjalności odrębnie): a) który posiada uprawnienia

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi; b) który posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; c) który posiada

uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych, w szczególności wodno-kanalizacyjnych;

d) który posiada uprawnienia budowlane w specjalności sieci elektrycznych bez ograniczeń; e) który

posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych do kierowania robotami w

zakresie telekomunikacji, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych; f) kaŜdy z inspektorów nadzoru

(podanych w pkt. a - e) posiada aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego lub dokument toŜsamy. Ocena czy Wykonawca spełnia ww warunek udziału w

postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe

Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niŜ 500 000,00 zł brutto. Ocena czy

Wykonawca spełnia ww warunek udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o informacje

zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeŜeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu
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potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

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 dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe

dokumenty dotyczące tego podmiotu w  zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w  pkt

III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma

siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeŜeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Formularz oferty - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie naleŜy podać nazwy

(firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 2. Oświadczenie, o części

zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez

wykonawcę części zamówienia podwykonawcom; 3. Dowód wniesienia wadium; 4. JeŜeli wykonawca polegać

będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu

umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dotyczy równieŜ wspólników spółki cywilnej) - w formie oryginału lub kserokopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych

ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty

nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41...
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www.halastulecia.wroc.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Hala Stulecia Dział Inwestycji i

Rozwoju pok.52/3 ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  06.11.2012

godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51 - 618

Wrocław Wrocławskie Centrum Kongresowe sekretariat; pok. nr 302.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41...
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