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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231835-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2017/S 115-231835

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Irena Zapała
Tel.:  +48 261837865
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wat.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wat.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. gen. S. Kaliskiego 2 -
kancelaria jawna WAT, bud. nr 100 pok. nr 130
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 49, skr. poczt. 50
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Irena Zapała
Tel.:  +48 261837865
E-mail: szp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:dzp@wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
mailto:szp@wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
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Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku komory bezodbiciowej oraz
komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM
Numer referencyjny: 80/DIR/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1). Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na budynek:
a) Projekt architektoniczny
b) Projekt konstrukcyjny
c) Projekty elektryczne – oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne - kierunkowe,
oświetlenie zewnętrzne, instalacja gniazd i wypustów 1- i 3- fazowych, instalacja odgromowa, instalacja
połączeń wyrównawczych, instalacja uziemiająca
d) Projekt instalacji komputerowej i telefonicznej
e) Projekt sygnalizacji alarmowej (SSWIN)
f) Projekt SAP
g) Projekt KD (kontroli dostępu)
h) Projekt instalacji CCTV
i) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
j) Projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)
k) Projekt instalacji zimnej wody (z.w.)
l) Projekt instalacji cieplej wody użytkowej (c.w.u.)
m) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
n) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej
o) Projekt instalacji hydrantowej
p) Projekt instalacji klimatyzacji
q) Projekt instalacji CT
r) Wykonanie kosztorysów i przedmiarów we wszystk

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
71321000
71322000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1). Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na budynek:
a) Projekt architektoniczny
b) Projekt konstrukcyjny
c) Projekty elektryczne – oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne - kierunkowe,
oświetlenie zewnętrzne, instalacja gniazd i wypustów 1- i 3- fazowych, instalacja odgromowa, instalacja
połączeń wyrównawczych, instalacja uziemiająca
d) Projekt instalacji komputerowej i telefonicznej
e) Projekt sygnalizacji alarmowej (SSWIN)
f) Projekt SAP
g) Projekt KD (kontroli dostępu)
h) Projekt instalacji CCTV
i) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
j) Projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)
k) Projekt instalacji zimnej wody (z.w.)
l) Projekt instalacji cieplej wody użytkowej (c.w.u.)
m) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
n) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej
o) Projekt instalacji hydrantowej
p) Projekt instalacji klimatyzacji
q) Projekt instalacji CT
r) Wykonanie kosztorysów i przedmiarów we wszystkich branżach.
s) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót we wszystkich branżach.
t) Sporządzenie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
u) Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
v) Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę.
w) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na wycinkę drzew.
2). Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na komorę:
a) Projekt konstrukcyjny
b) Projekt architektoniczny
c) Projekty elektryczne – oświetlenie podstawowe wewnętrzne i zewnętrzne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie
kierunkowe ewakuacyjne, projekt zasilania elektrycznego zewnętrznego budynków nr RCN-D, 47, 54, 54L, 55,
HPEM dostosowujący sieć energetyczną do potrzeb i możliwości WAT, instalacja gniazd 230/400 VAC, projekt
instalacji 24-27 VDC, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja uziemiająca, projekt instalacji zasilania
gwarantowanego
d) Projekt instalacji elektrycznych technologicznych
e) Projekt instalacji komputerowej i telefonicznej
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f) Projekt sygnalizacji alarmowej (SSWIN)
g) Projekt SAP
h) Projekt KD (kontroli dostępu)
i) Projekt instalacji CCTV
j) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
k) Projekt instalacji zimnej wody (z.w.)
l) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
m) Projekt instalacji klimatyzacji
n) Projekt instalacji sieci strukturalnej
o) Projekt instalacji oddymiającej
p) Projekt instalacji multimedialnej
q) Wykonanie kosztorysów i przedmiarów we wszystkich branżach.
r) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót we wszystkich branżach.
s) Sporządzenie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
t) Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
u) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Uwaga:
Biuro projektowe w pierwszej kolejności musi sporządzić dokumentację projektowo-kosztorysową opisaną w
pkt. 1. 2) a następnie w pkt. 1. 1)
Zamawiający planuje cotygodniowe koordynacje branżystów ze strony biura projektowego oraz przedstawicieli
Zamawiającego.
1.1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
SIWZ.
1.2. Czynności jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części
przedmiotu zamówienia podwykonawcy opisane są w zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału



Dz.U./S S115
17/06/2017
231835-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8

17/06/2017 S115
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 8

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - załącznik nr 3 do SIWZ.
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z
zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia – w zakresie określonym przez Zamawiającego w punkcie 4 SIWZ, niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.1)
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, każda na innym placu budowy, polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wielobranżowej budynku na potrzeby komory bezodbiciowej wraz z
komorą bezodbiciową na kwotę co najmniej 800 000 PLN brutto dla każdej usługi.
Uwaga: przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie dokumentacji na budynek i komorę łącznie w
ramach jednej umowy;
oraz złoży dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (zał. nr 3 do
SIWZ).
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
z uzasadnieniem przyczyny niemożności uzyskania dokumentów; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c.2)
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 4 do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których
wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji
projektanta w zakresie robót budowlano - konstrukcyjnych,
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji
projektanta w zakresie instalacji elektrycznych,
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji
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projektanta w zakresie instalacji sanitarnych,
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji
projektanta w zakresie instalacji telekomunikacyjnych,
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji architekta,
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji rzeczoznawcy ppoż.;
oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski,
zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy
Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego
posiadanie stosownego doświadczenia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur są podpisane przez strony protokoły odbioru dokumentacji
(formularz WAT) oraz protokoły potwierdzający wykonanie czynności nadzoru autorskiego, a w przypadku
zatrudnienia Podwykonawców spełnienie wymagań zgodnie z zapisami n umowy i ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz dostarczenie dokumentów o których mowa w ust. 4 i 5 umowy. 7. Należność Wykonawcy
będzie rozliczana przelewem bezpośrednio na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania jej przez Zamawiającego.

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: 01/08/2017
Czas lokalny: 09:00

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
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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: 01/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
siedziba Działu Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen.
Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek Nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek).

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:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związania ofertą, wadium w wysokości 36 000 PLN przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 1.8.2017
r. do godz. 9:00.
2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa
ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu na
sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę budynku komory bezodbiciowej oraz komory
bezodbiciowej
do badań impulsów HPM”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty
wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu
na konto, a nie data złożenia przelewu.
b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp
– dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. 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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 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 powyżej wnosi się:
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w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. 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:
16/06/2017
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