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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21414-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Szczecin: Roboty budowlane

2011/S 14-021414

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Do wiadomości: Michal Zdanowski
70-453 Szczecin
POLSKA
Tel.  +48 914443115
Faks  +48 914443116
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.univ.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, II piętro, pokój 206
71-004 Szczecin
POLSKA
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, II piętro, pokój 206
71-004 Szczecin
POLSKA
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, II piętro, pokój 206
71-004 Szczecin
POLSKA

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Uczelnia Wyższa
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21414-2011:TEXT:PL:HTML
www.univ.szczecin.pl
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Adaptacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego do potrzeb Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Etap I – faza projektowa:
1) opracowanie szczegółowej inwentaryzacji budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
2) opracowanie ekspertyzy technicznej budynku zgodnie z § 206 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.20.75.690),
3) opracowanie projektu rozbiórek,
4) opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz programie funkcjonalno – użytkowym
„Adaptacja,przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego zlokalizowanego przy ul.
Cukrowej 12 w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji SERVICE INTER-LAB”, w sposób
zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
5) opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, szczegółowych kosztorysów
ofertowych opracowanych metodą szczegółową zgodnie ze Środowiskowymi Metodami Kosztorysowania
Robót Budowlanych (Wyd. SKB i ZBKB Warszawa grudzień 2001r.), wizualizacji projektu oraz informacji
BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz i badań zgodnie z
wymogami programu funkcjonalno-użytkowego,
6) przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, inwentaryzacji budynków, projektu wykonawczego
wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i opracowań towarzyszących:
a) Inspektorom Nadzoru do sprawdzeni, wskazania ewentualnych zmian lub uzupełnień i akceptacji w imieniu
Zamawiającego,
b) Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez
Inspektorów Nadzoru,
7) opracowanie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych” i przedłożenie harmonogramu do
zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru oraz Zamawiającego,
8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Etap II – faza wykonania robót budowlanych.
1) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie
z pozwoleniem na budowę, „Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych”, obowiązującym
prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ,
2) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych im porządkowych oraz naprawa ewentualnych
uszkodzeń,
3) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego
projektantów, w cenie oferty,
4) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie terenu, przebudowa ciągów komunikacyjnych, uzupełnienie i
przebudowa istniejącego oświetlenia terenu oraz terenów zielonych,
5) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynków oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych.
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Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:
1) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do
użytkowania,
2) współpraca z Inspektorami Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 71320000, 45300000, 45100000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 32 240 081,30 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.4.2011. Zakończenie 31.12.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i
wynosi 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Rozliczenia w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, W przypadku
składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub
upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczające będzie
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przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2. ppkt. 1 SIWZ. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku
składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną (nie dotyczy
osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej ani spółek cywilnych).
3. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie
kilku wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych), o zakresie co najmniej: do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5—8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje sie je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2:
1) pkt. 2 - 4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2) pkt. 5 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4—8 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych
powyżej.
Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także
czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania
ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę
oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty poprzez wypełnienie druku ZP – 17 – Informacja o
spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia / nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający zbada obecność
i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i
oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona
formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów
załączonych do oferty poprzez wypełnienie druku ZP – 17 – Informacja o spełnianiu przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia / nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy
i doświadczenia. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się wykonaniem:
a) co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności
publicznej w rozumieniu § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690
ze zm.) o kubaturze nie mniejszej niż 25 000 m3 i wartości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto każda.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje:
3.1 projektantami:
a) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006r. nr 83,
poz.578),
b) minimum jedną osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń w rozumieniu § 16 ust. 1, cytowanego wyżej rozporządzenia,
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c) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24
ust. 1, cytowanego wyżej rozporządzenia,
d) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń w rozumieniu § 23 ust. 1, cytowanego wyżej rozporządzenia. Zamawiający dopuszcza wskazanie
kilku osób, których łączny zakres uprawnień będzie obejmował specjalności wymienione w rozumieniu § 23 ust.
1, cytowanego wyżej rozporządzenia,
e) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w
ograniczonym zakresie w rozumieniu § 22 ust. 2, cytowanego wyżej rozporządzenia,
3.2 Kierownikiem budowy:
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu
§ 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. W sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006r., nr 83, poz.578),
3.3 Kierownikami robót:
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj.
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust. 1, cytowanego wyżej
rozporządzenia,
b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj.
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu § 23
ust.1, cytowanego wyżej rozporządzenia, Zamawiający dopuszcza wskazanie kilku osób, których łączny
zakres uprawnień będzie obejmował specjalności wymienione w rozumieniu § 23 ust. 1, cytowanego wyżej
rozporządzenia,
c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie w rozumieniu §
22 ust. 2, cytowanego wyżej rozporządzenia.
Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać nieograniczony zakres. Wykonawca składający
wniosek zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby wskazane w wykazie.
W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wykazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany
do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym
do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nią czynności.
Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także
czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania
ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę
oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty poprzez wypełnienie druku ZP – 17 – Informacja o
spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia / nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
szczegółowo opisanych w rozdziale VIII należy przedłożyć:
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1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik,
2) wykazu robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają
zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie ze
wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą
spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (określone w wykazie
osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą
spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 80
2. termin udzielonej gwarancji na roboty budowlane. Waga 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

8.3.2011 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.3.2011 - 12:30
Miejsce
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin,
POLSKA, sala 722, VII piętro.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: 6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu
pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

19.1.2011


