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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.srodmiescie.warszawa.pl

Warszawa: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
remontu i modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 23 przy ul.
Górnośląskiej 31 w Warszawie - dla zadania inwestycyjnego o
nazwie: zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja
pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr
23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego (znak sprawy ZP- 13/14)
Numer ogłoszenia: 29610 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście , ul. Nowogrodzka 43, 00691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6998449, faks 022 6998154.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego remontu i modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w
Warszawie - dla zadania inwestycyjnego o nazwie: zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja
pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w
Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (znak sprawy ZP- 13/14).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu i modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 23
przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie - dla zadania inwestycyjnego o nazwie: zmiana konstrukcji
nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w ZS nr 23
przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie objętym
opracowaniem. I. Zakres prac projektowych: 1) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
remontu całego obiektu w tym przebudowy i modernizacji ostatniej kondygnacji (poddasza) wraz ze
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wszystkimi instalacjami (elektrycznymi, wentylacji, wod.-kan.) Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej
31 w taki sposób aby uzyskać pełnowartościowe pomieszczenia sal lekcyjnych spełniające przepisy
techniczno budowlane oraz wymagania SKZ w oparciu o istniejący program funkcjonalno użytkowy
całego obiektu, który uwzględnia zmiany będące przedmiotem zamówienia. 2) Wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacji oraz centralnego
ogrzewania dla całego budynku Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31. 3) Wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego węzła cieplnego wraz ze wszystkimi instalacjami. 4) Wykonanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
UWAGA: Inwestor posiada elektroniczną wersję inwentaryzacji budynku oraz program funkcjonalno
użytkowy. Kubatura budynku wynosi ok. 29000 m3. Powierzchnia całkowita ok. 6500 m2 Opracowanie
powinno obejmować w szczególności: 1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), stanowiącą podstawę do
wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót
budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami, uwzględniającą: a) projekt
architektoniczny budowlany i wykonawczy architektury, rzuty, przekroje ze wszystkimi
charakterystycznymi elementami, w skali 1:100, 1:50; b) projekt konstrukcyjny budowlany i wykonawczy,
ekspertyzę konstrukcyjną obiektu, rzuty, przekroje ze wszystkimi charakterystycznymi elementami, w
skali 1:50, 1:20; c) projekt instalacji wod.-kan. budowlany i wykonawczy (w tym projekt remontu
kanalizacji deszczowej zewnętrznej) dla całego obiektu, rzuty, przekroje ze wszystkimi
charakterystycznymi elementami, w skali 1:100, 1:50, 1:20. Projekt powinien uwzględniać konieczność
włączenia się w istniejącą instalację; d) projekt instalacji wentylacji mechanicznej, budowlany i
wykonawczy dla całego obiektu, rzuty, przekroje ze wszystkimi charakterystycznymi elementami, w skali
1:100, 1:50, 1:20. Projekt powinien uwzględniać konieczność włączenia się w istniejącą instalację; e)
projekt instalacji c.o. dla całego obiektu budowlany i wykonawczy, rzuty, przekroje ze wszystkimi
charakterystycznymi elementami, w skali 1:100, 1:50; f) projekt budowlany i wykonawczy węzła
cieplnego wraz ze wszystkimi instalacjami, rzuty, przekroje ze wszystkimi charakterystycznymi
elementami, w skali 1:50, 1:20; g) projekt instalacji elektrycznych budowlany i wykonawczy dla całego
obiektu, rzuty, przekroje ze wszystkimi charakterystycznymi elementami, w skali 1:100, 1:50, 1:20.
Projekt powinien uwzględniać konieczność włączenia się w istniejącą instalację. W szczególności projekt
powinien zawierać następujące opracowania: - projekt systemu telewizji dozorowej, - projekt systemu
okablowania strukturalnego, - projekt dźwiękowego systemu public adres, - projekt instalacji
dzwonkowej. h) przedmiary robót z podziałem na branże obejmujące przedmiot zamówienia i
uwzględniające wszystkie niezbędne czynności wynikające z konieczności zabezpieczenia prac oraz
innych czynności nie wynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym
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zakresie; i) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 2) specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe
wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), uwzględniającej nazwy i kody:
grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 3) kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże,
sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz.1389). UWAGA: 1) Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny
koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, warunków
technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień
rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną
stołecznego konserwatora zabytków, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz
z dostawcą ciepła, oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2)
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opracowania w sposób określony w art. 29-31 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).
3) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia z
Wydziałem Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz Zespołem Szkół nr 23 zakresu
robót ujętych w opracowaniu. 4) Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 5) Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w
formie papierowej wydrukowanej z plików PDF (projekt w 5 egz., wersja projektu niezawierająca nazw
własnych, materiałów i urządzeń w 1 egz.; przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacja techniczna
w 3 egz.) oraz w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma, Autocad lub Archicad i
niemodyfikowalnej - PDF lub Adobe Reader). 6) W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie
przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie
będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące
oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i
modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego
wykonanie. II. Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego: 1. Stwierdzanie w toku wykonania robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlano-wykonawczym (wielobranżowym). 2.
Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań
oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej. 3. Uzgadnianie z Zamawiającym i
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wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i
technologicznych. 4. Czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. 5. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych
przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym
budowy. 6. Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z
rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami. 7. Udział w czynnościach
mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całej inwestycji.
UWAGA: 1. Dla zapewnienia skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji z rozwiązaniami
technicznymi i projektowymi określonymi w dokumentacji projektowej, przyjęto 10 (dziesięć) pobytów
projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Koszt pobytów w ramach nadzoru należy podać
w formularzu oferty. 2. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na każde żądanie Zamawiającego i ma
obowiązek stawienia się na budowie najpóźniej następnego dnia do godziny 12:00, od momentu
wezwania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 5 do
SIWZ). Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych opracowaniem będzie realizowane
w terminie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia ich wykonania i odbioru
końcowego, nie dłużej niż do 10 grudnia 2014 r..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 800,00 zł i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 115.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, polegającym na wykonaniu z
należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego
zamówienia obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej
podstawą zamówienia publicznego na robotę budowlaną w budynku położonym przy ulicy,
której układ przestrzenny jest objęty ochroną konserwatorską. Wartość zamówienia - jednej
umowy - nie może być mniejsza niż 110 000,00 zł (brutto). W zakresie wykazania spełniania
przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 2) jeżeli Wykonawca,
wykazując spełnianie warunków w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż 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.
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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: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej
umowy dotyczące terminu realizacji i zakresu zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z
następujących okoliczności: 1) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji
zamówienia, 2) w następstwie niewykonania robót budowlanych na podstawie wykonanego opracowania
umowa w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 ulega rozwiązaniu, 3) działania siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-691 Warszawa ul.
Nowogrodzka 43, pok. nr 308. Formularz SIWZ jest bezpłatny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.02.2014 godzina 10:00, miejsce: 00-691 Warszawa ul. Nowogrodzka 43, Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie
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