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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10017-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Roboty budowlane
2020/S 007-010017
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Morski w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: 000145112
Adres pocztowy: ul. Morska 81-87
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-225
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Brunowicz
E-mail: zampubl@umg.edu.pl
Tel.: +48 585586421
Faks: +48 7412250
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umg.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359&noarchive=true
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku
przy ul. Roberta de Plelo
Numer referencyjny: CRZP/200/2019/AEZ
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II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Robota budowlana polegająca na budowie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i
obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo na działce nr 41 obręb 073.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 52 764 453.71 PLN

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
45100000
45210000
45214610
45223000
45231300
45232440
45233120
45261000
45300000
45310000
45321000
45323000
45331000
45332400
45333000
45342000
45343000
45400000
45410000
45421000
45430000
45432000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk, ul. Roberta de Plelo na działce nr 41 obręb 073, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), wraz
ze wszystkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz wszelkimi zmianami i modyfikacjami tych
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dokumentów, na działce nr 41 obręb 073 oraz działkach sąsiednich nr 30/2, 31, 40 i 42 obręb 073, których
efektem końcowym jest oddanie do użytku budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i
obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo na działce nr 41 obręb 073. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Dokumentacja projektowa: link do pobrania plików z treścią i grafiką dotycząca projektu budowalnego
budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących, dostępny w wersji
elektronicznej w treści SIWZ; Link do pobrania plików z treścią i grafiką dotycząca projektu wykonawczego
budowy budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących dostępny w
wersji elektronicznej w treści SIWZ. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności
ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186), ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) i ustawie z dnia 23.4.1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1145). Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do
50 % zamówienia podstawowego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Kierownika budowy (DKB-ZP) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Kierownika budowy (DKB-SWG) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: udzielona gwarancja (G): / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Kierownika robót drogowych (DKRD-ZP) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Kierownika robót w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych z
doświadczeniem w realizacji pomieszczeń / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 5
Cena - Waga: 78

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 52 764 453.71 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
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:
RPPM.01.02.00-22-006/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Roboty będą obejmowały swoim zakresem realizację zadania polegającego na budowie budynku
laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku w ramach projektu
współfinansowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020
„Innowacyjne centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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 spełni warunek dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit.
b) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy
PLN).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia niniejszego warunku, należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość ww. posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy w tej samej wysokości, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert. Dopuszcza się wykazanie tego warunku, również w walucie obcej, z następującymi
zastrzeżeniami:
— waluta ta będzie jedną z walut obowiązujących na terenie UE,
— przeliczenie na PLN (jako równowartość) zostanie dokonane na podstawie kursu średniego walut obcych –
tabela A, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień wystawienia takiej informacji
o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytową, przez odpowiedni podmiot. W przypadku braku
takiego kursu NBP na dany dzień, przyjmuje się kurs obowiązujący bezpośrednio przed dniem takiego dnia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
Mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 8 lat (*) przed upływem terminu
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 2 niezależne
od siebie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku lub budynków
o łącznej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów
PLN). Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku wykonania robót budowlanych, jeżeli data rozpoczęcia
danej roboty będzie wcześniejsza niż 8 lat przed upływem terminu składania ofert i data zakończenia tej
budowy nie będzie wcześniejsza niż 8 lat przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca spełni warunek kwalifikacji zawodowych, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nw.
osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
— kierownik budowy;
— kierownik robót drogowych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie inżynieryjno-drogowym;
— kierownik robót sanitarnych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
— kierownik robót elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych;
— kierownik robót teletechnicznych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych;
— specjalista ds. płatności i rozliczeń.
Dopuszcza się łączenie maksymalnie 2 z ww. funkcji przez 1 osobę, jeśli wykazana osoba posiada wymagane
uprawnienia i doświadczenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Szczegółowy zakres wymagań został opisany w pkt 5 SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w SIWZ i we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
W zakresie odpowiedniego ubezpieczenia, warunki te opisano w zał. nr 7a 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: 17/02/2020
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: 17/02/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81–87, 81-225 Gdynia, POLSKA, sala
konferencyjna F-225,
b) termin otwarcia ofert: w dniu 17.2.2020 roku, od godz. 10:15.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
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W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
— oświadczenia Wykonawcy według wzoru dokumentu zawartego w załączniku nr 6 do SIWZ; oświadczenia
Wykonawcy (składane w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej
Zamawiającego) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny
Wykonawca, który złożył odrębną ofertę. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału Wykonawca
składa: wykaz wykonanych robót budowlanych (zał. nr 3 do SIWZ);
— wykaz osób (zał. nr 4 do SIWZ);
— informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.
Wykaz oświadczeń i dokumentów i opis sposobu ich składania został opisany w pkt 6 i 7 SIWZ. Zamawiający
żąda wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 PLN zgodnie z pkt 10 SIWZ.
Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanych
podpisem elektronicznym. Szczegółowy opis procedury składania ofert opisany został w pkt 12 SIWZ. Termin
związania ofertą: 60 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wraz z
załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone
w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie
wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych,
przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ 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. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku 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. 6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają
się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron. W zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy działu VI
ustawy Pzp.
VI.4.4)

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