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Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku 

Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części 

Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, woj. pomorskie, 

tel. 58 76 83 130, fax. 058 76 83 270,  

I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu 

Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia 

są usługi związane z wykonaniem zadania pn. Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby 

termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części: 

Część  I -Wykonanie studium przedprojektowego - audytu energetycznego zgodnie  

z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

z późniejszymi zmianami (z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. 

w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla 

budynku zlokalizowanego przy ul Danusi 4 w Gdańsku. 

Część II - Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej dla budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 

mieszczącego się przy ul. Danusi 4 w Gdańsku. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1.1 i 1.2 do SIWZ. 

Na zakończenie realizacji umowy należy oznakować wszystkie produkty zakupione w ramach 

postępowania finansowanego przez Unię Europejska. Wszystkie materiały dostarczone w ramach 

realizacji Umowy w zależności od wielkości, rodzaju i techniki wykonania powinny zostać 

oznaczone zgodnie wymaganiami określonymi w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich.  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

71314300-5, 71251000-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

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

27.11.2015. 
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SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść 

wadium w wysokości odpowiednio, dla:  

1) części I: w wysokości 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 

2) części II: w wysokości 420,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100), 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

a) dla części I w wysokości 10% wartości umowy z VAT, 

b) dla części II w wysokości 10% wartości umowy z VAT. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 

3) poręczeniach bankowych, 

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 
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 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.  

Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o 

spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Dotyczy części I:  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

należycie wykonał w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę opracowania 

dokumentacji audytu energetycznego, przy czym kubatura brutto budynku będącego przedmiotem 

audytu energetycznego była nie mniejsza niż 10 000 m3; 

Dotyczy części II:   Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

należycie wykonał w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 usługę opracowania wielobranżowej 

inwentaryzacji budynku użyteczności publicznej, przy czym łączna powierzchnia wewnętrzna 

budynku będącego przedmiotem wielobranżowej inwentaryzacji była nie mniejsza niż 2 000 m2. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 

spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

1. Dotyczy części I 1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, z których: 

a) . co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych oraz 

posiada ważne ubezpieczenie OC, 

b) co najmniej 2 osoby, z których każda posiada: 

i. wykształcenie wyższe techniczne, 

ii.  doświadczenie przy sporządzaniu audytów energetycznych, tj. w ciągu 3 lat przed 

wszczęciem przedmiotowego postępowania brała udział opracowaniu co najmniej 2 

dokumentacji audytu energetycznego wykonywanych na podstawie odrębnych umów, 

przy czym kubatura brutto budynku będącego przedmiotem każdego z audytów 

energetycznych była nie mniejsza niż 10 000 m3 . 
2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, ze 

wskazaniem nazwy audytu energetycznego, przy opracowaniu którego wskazana osoba 

uczestniczyła wraz z podaniem nazwy podmiotu, dla którego praca była wykonywana, 

wymaganych wartości, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Dotyczy części II: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, z których: 

a) co najmniej 1 osoba: 

i. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

ii. posiada doświadczenie, tj. w ciągu 3 lat przed wszczęciem przedmiotowego 

postępowania brała udział opracowaniu inwentaryzacji budynku o łącznej powierzchni 

wewnętrznej budynku nie mniejszej niż 2 000 m2; 

b) co najmniej 1 osoba posiada tytuł inżyniera w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  

c) co najmniej 1 osoba: 

i. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

ii. posiada doświadczenie, tj. w ciągu 3 lat przed wszczęciem przedmiotowego 

postępowania brała udział opracowaniu inwentaryzacji budynku o łącznej powierzchni 

wewnętrznej budynku nie mniejszej niż 2 000 m2; 

d) co najmniej 1 osoba posiada tytuł inżyniera w specjalności sanitarnej. 
III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 

spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

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 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

1. 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: 
Dotyczy Części I: Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę usług polegających na 

Wykonaniu studium przedprojektowego - audytu energetycznego zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami  

(z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków 

zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy czym kubatura brutto 

budynku będącego przedmiotem audytu energetycznego była nie mniejsza niż 10 000 m3; 

Dotyczy Części II: Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę usług polegających na 

wykonaniu inwentaryzacji wielobranżowej dla budynku, przy czym łączna powierzchnia 

wewnętrzna budynku będącego przedmiotem wielobranżowej inwentaryzacji była nie mniejsza 

niż 2 000 m2; 

2. 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; 

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. 2 4 u st. 1 pkt 2 u stawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
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przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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) 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena, okres dodatkowej gwarancji. 

1. Cena brutto – 80%, 

2. Okres dodatkowej gwarancji – 20% 

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 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia 

następujących zmian w umowie: 

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub 

zakres realizacji przedmiotu Umowy; 

b) zmiany zasad realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli 

Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację Umowy, a będą korzystne dla 

Zamawiającego;  

c) w przypadku, gdy niezbędne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy z uwagi na 

decyzje podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą, 

Pośredniczącą lub Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w tym w 

szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego; 

d) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego 

wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, 

e) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej. 




