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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62416-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
2018/S 029-062416

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
Toruń
87-100
Polska
Tel.:  +48 566114010
E-mail: dzp@umk.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umk.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjno-Energetyczny
ul. Gagarina 39, pok. 12
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Lisewski
E-mail: dzp@umk.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

mailto:dzp@umk.pl
www.umk.pl
http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
mailto:dzp@umk.pl
http://www.umk.pl
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II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Badań i Konserwacji
Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Numer referencyjny: ZP-10/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45214200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Budowa Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący program funkcjonalno-użytkowy zawarty jest w
załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga od wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby
osoby wykonujące w zakresie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt rozdz. II ust. 4 pkt 1 programu
funkcjonalno-użytkowego (część budowlana) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 25 600 775.39 PLN

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
45111000
71240000
71220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Budowa Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący program funkcjonalno-użytkowy zawarty jest w
załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, aby
osoby wykonujące w zakresie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt rozdz. II ust. 4 pkt 1 programu
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funkcjonalno-użytkowego (część budowlana) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

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: 1050
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPKP.01.01.00-04-0002/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiot umowy jest częścią projektu pn. "Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów
Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków" nr RPKP.01.01.00-04-0002/17, współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. Oznacza to, iż zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona z punktu
widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni,aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w rozdziale VI ust. 5, 6 i 7 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma gwarancyjna opiewa na kwotę nie
niższą niż 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów, 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:



Dz.U./S S29
10/02/2018
62416-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 6

10/02/2018 S29
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 6

— wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 10 000
000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów, 00/100) brutto każda (wartość kosztorysowa samych robót
budowlanych), polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy (w
rozumieniu zgodnym z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane tj. D.U.
2017r. poz. 1332 ze zmianami) obiektu budowlanego kubaturowego, obejmujących swym zakresem co najmniej
takie elementy, jak: architektura, konstrukcja, instalacje wod.-kan., instalacje i urządzenia cieplne, klimatyzacja,
wentylacja mechaniczna, a także roboty wykończeniowe.
Albo wykonał:
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN
(słownie złotych: dziesięć milionów, 00/100) brutto każda, dotyczące budowy (w rozumieniu zgodnym z definicją
zawartą w art. 3 pkt.6 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane tj. D.U. 2017 .r poz. 1332 ze zmianami)
obiektu budowlanego kubaturowego, obejmujące swym zakresem co najmniej takie elementy, jak: architektura,
konstrukcja, instalacje wod.-kan., instalacje i urządzenia cieplne, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, a
także roboty wykończeniowe oraz wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie usługi opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) dotyczącej budowy (w
rozumieniu zgodnym z definicją zawartą w art. 3 pkt.6 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane tj. D.U.
2017 .r poz. 1332 ze zmianami) obiektu budowlanego kubaturowego, obejmującej swym zakresem co najmniej
takie elementy, jak: architektura, konstrukcja, instalacje wod.-kan., instalacje i urządzenia cieplne, klimatyzacja,
wentylacja mechaniczna, a także roboty wykończeniowe, których kosztorys (robót wykonanych na podstawie
dokumentacji) opiewał na kwotę co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów, 00/100)
brutto każdy.
— dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które posiadają uprawnienia budowlane:
Do projektowania w następujących specjalnościach:
— architektonicznej bez ograniczeń - 1 osoba;
— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń - 1 osoba;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 1
osoba;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 1 osoba;
— drogowej bez ograniczeń - 1 osoba;
Do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności:
— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba.
Do pełnienia funkcji kierowników robót w następujących specjalnościach:
— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń - 1 osoba;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 1
osoba;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 1 osoba;
— drogowej bez ograniczeń - 1 osoba.
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

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: 21/03/2018
Czas lokalny: 10:00

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

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: 21/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej nr 18 przy ul. Gagarina 39 w Toruniu.

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:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 750 000,00 PLN
(słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy, 00/100).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba OdwoławczaKrajowa
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl://

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2018

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl://

