Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263241/01 z dnia 2021-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski i konserwatorski nad przebudową budynku na bibliotekę miejską przy ul.
Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 175
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-447
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski i konserwatorski nad przebudową budynku na bibliotekę miejską przy ul.
Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c443235-4143-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00263241/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09 14:03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002444/24/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Nadzór inwestorski i konserwatorski nad przebudową budynku na bibliotekę miejską przy
ul. Zachodniej 76
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wspólnie tworzymy miasto. Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca
spotkań społeczności lokalnej w filii biblioteki miejskiej w Łodzi przy. ul. Zachodniej 76”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12489,Nadzor-inwestorski-i-konserwatorskinad-przebudowa-budynku-na-biblioteke-miejska.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@zim.uml.lodz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o
Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź ul. Piotrkowska
175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: email: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bipe.pl.
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu
Inwestycji Miejskich obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w
związku z realizacją zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr 570/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji
Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta
Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.), w tym między innymi niniejszego postępowania (...) Ciąg
dalszy w SWZ, rozdział IV ust. 19 pkt 4 i następne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.20.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nadzór nad robotami budowlanymi i pracami
konserwatorskimi mającymi na celu przywrócenie świetności i dostosowanie zabytkowej,
secesyjnej kamienicy (oficyny) zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Zachodniej 76 z przeznaczeniem
na cele funkcji kulturalnych. Ich uzupełnieniem będzie zakup wyposażenia niezbędnego do
nadania budynkowi funkcji kulturalnych.
Nadzór nad robotami budowalnymi należy realizować na podstawie dokumentacji projektowej
pn. „Projekt budowlano - wykonawczy remontu konserwatorskiego i przebudowy wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na bibliotekę miejską budynku przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi”. Przedmiot
zamówienia obejmuje również nadzór nad dostawą wyposażenia wraz z jego niezbędnym
montażem. Celem zamówienia jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). Szczegółowy zakres rzeczowy robót
objętych nadzorem w ramach inwestycji przedstawiony jest w wielobranżowej dokumentacji
projektowej.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
wraz z załącznikami – załącznik nr 3 do SWZ.
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4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 - Usługi zarządzania budową
71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego.
Przewidywany zakres obejmować będzie: usługi nadzoru inwestorskiego dla branży konstrukcyjnobudowlanej, instalacji sanitarnych (sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych), instalacji elektrycznych (sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
energetycznych) i teletechnicznych oraz nadzoru konserwatorskiego.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na
warunkach określonych w umowie podstawowej.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru robót budowlanych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263241/01 z dnia 2021-11-09

zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru prac konserwatorskich
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali należycie co najmniej dwie usługi nadzoru nad realizowanymi w ramach odrębnych
kontraktów robotami budowlanymi polegającymi na robotach budowlano-konserwatorskich w
zakresie remontu lub przebudowy w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków o wartości jednej z robót na kwotę co najmniej 2 500 000,00 PLN (dwa
miliony pięćset tysięcy złotych) brutto.
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1.2.1. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika
budowy lub Inspektora nadzoru robót budowlanych, w tym doświadczenie przy realizacji
minimum 2 (dwóch) robót budowlano-konserwatorskich w zakresie remontu lub przebudowy w
obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Łączna wartość wyżej wymienionych
robót budowlanych musi wynosić co najmniej 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy
złotych) brutto.
Uwaga: Zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710) robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski
wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada
uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej
18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
1.2.2. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru prac konserwatorskich, posiadającą
dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku konserwacja i restauracja dzieł
sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków, która posiada minimum 3 letnią
praktykę zawodową, po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na
kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuk i spełniającego wymogi art. 37 a ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami z 12 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710), oraz posiadającą
(po odbyciu ww. praktyki) minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót
konserwatorskich lub inspektora nadzoru robót konserwatorskich, w tym doświadczenie przy
realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji, której przedmiotem była przebudowa lub
remont konserwatorski budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości robót min. 500
000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) brutto, w których występowały elementy rekonstrukcji
wystroju wnętrz;
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1.2.3. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych i
elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz
elektroenergetycznych, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika
budowy/robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności;
1.2.4. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadającą
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika
budowy/robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności.
(...)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg zał. nr 10 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wg zał. nr 11 do SWZ (wzór).
b) 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, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wg zał. nr 12 do SWZ (wzór).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowego środka
dowodowego, tj.: Wykazu doświadczenia inspektora nadzoru robót budowlanych i inspektora
nadzoru prac konserwatorskich Kierownika budowy, który będzie realizował zamówienie zgodnie ze wzorem, o którym mowa wskazanym powyżej w pkt 1 lit. k) (zał. nr 13 do SWZ).
1.1. Ww. przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert – środek ten nie podlega uzupełnieniu.
1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowego
środka dowodowego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
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1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera
(pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1 w rozdziale V SWZ.
3. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zawarte są w rozdziale V SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-18 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-18 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-17
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