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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski , pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 
woj. dolnośląskie, tel. 71 375 22 34, faks 71 375 24 72. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowo - 
kosztorysowa remontu przyłącza wodociągowego oraz montażu dodatkowego hydrantu w DS 
SŁOWIANKA przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wrocławiu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 
przyłącza wodociągowego oraz montażu dodatkowego hydrantu w DS SŁOWIANKA przy 
pl. Grunwaldzkim 26 we Wrocławiu. 2.1. W ramach wykonania dokumentacji należy: a) 
Uściślić inwentaryzację b) Zlecić wykonać mapy do celów projektowych. c) Zaprojektować 
nowe przyłącze dostosowaną do aktualnie obowiązujących przepisów. Materiał rur musi być 
uzgodniony z Użytkownikiem. Przewidzieć montaż jednego dodatkowego hydrantu p.poż. 
podziemnego. d) Uzgodnić projekt przyłącza z właścicielami kolidujących z nim sieci 
uzbrojenia podziemnego e) Zaprojektować odtworzenie nawierzchni f) Uzgodnić projekt z 
Zarządem Zieleni Miejskiej 2.2 W zakres zamówienia wchodzi: a) Uszczegółowienie 



wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego przedsięwzięcia. b) Uściślenie 
inwentaryzacji w niezbędnym do projektowania zakresie. c) Opracowanie dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej obejmującej: - Projekt budowlany z kompletem opinii i 
uzgodnień, - Projekt wykonawczy, - Przedmiar robót, w którym kod pozycji określony 
zostanie zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót, - Kosztorys inwestorski, - 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Informację dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. d) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. e) 
Przedstawienie (prezentacja) przedstawicielom Zamawiającego, przed terminem złożenia 
wniosku o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta Wrocławia, ostatecznej wersji projektu 
budowlanego celem akceptacji. f) Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
Technologia wykonywania robót powinna uwzględniać, że musi być stała dostawa wody do 
domów studenckich. Należy wykonać oddzielne kosztorysy i przedmiary dotyczące remontu 
przyłącza i oddzielne dotyczące montażu hydrantu. 2.2 Szczegółowy zakres wykonania 
zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (z planem 
sytuacyjnym) 2.3 Warunki i zasady realizacji umowy zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ: Wzór 
umowy.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0. 

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 
miesiącach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez 
Wykonawców. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo-
kosztorysową robót budowlanych przy zewnętrznych sieciach sanitarnych. 
Jedna usługa oznacza usługę wykonywaną w ramach jednej umowy. 
Zamawiający zastrzega, że są to główne usługi jakie powinien wykazać 
Wykonawca. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale 
III.4.1) Ogłoszenia. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie 
dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły 
spełnia - nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą posiadającą uprawnienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) 
i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 
U. z dnia 16 maja 2006 r. nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im, ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych: Projektant posiadający 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej co 
najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Ocena spełnienia 
przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone 
dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. W celu 
potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale III.4.1) Ogłoszenia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 



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: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 
lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
Obowiązek wskazania dotyczy usług niezbędnych do wykazania spełnienia 
warunku określonego w w rozdz. III.4.1) Ogłoszenia tj.: co najmniej jedną 
dokumentację projektowo-kosztorysową robót budowlanych przy zewnętrznych 
sieciach sanitarnych.; 

• 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 do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) 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. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy 
przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść 
pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest 
pełnomocnik. 4) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza). 5) Z zobowiązania lub innych dokumentów 
potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 
jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 
podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 
podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6) W 
przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest 
przedstawić dokumenty i oświadczenia wystawione na niego w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym dokumenty dotyczące przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. Pozostałe dokumenty i oświadczenia podmioty składają wspólnie tj. 
warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je 
łącznie. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Termin realizacji usługi - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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 

Jako odrębny załącznik nr 9 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa 
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Zmiany umowne dopuszczalne 
są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy: a) Ze względów losowych 
dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron posiadających wskazane w umowie kwalifikacje 
b) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie ona dostosowana do obowiązujących 
przepisów przy zachowaniu zaoferowanej przez Wykonawcę wartości wynagrodzenia brutto. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.uni.wroc.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro 
Zamówień Publicznych Uniwersytet Wrocławski ul. Kuźnicza 49/55 pok. 100, 5 0-138 
Wrocław. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytet 
Wrocławski ul. Kuźnicza 49/55 pok. 100, 5 0-138 Wrocław. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawców, w stosunku do 
których zamawiający wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w niniejszym przepisie. 2. 
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zastosowania dynamicznego 
systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej, udzielenia zamówień uzupełniających, 



o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 3. Termin wykonania zamówienia: do 5 
miesięcy od dnia podpisania umowy.. 

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 

 


