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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239810-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Nadzór nad robotami budowlanymi
2019/S 099-239810
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Łodzi
ul. G. Narutowicza 64
Łódź
90-136
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Uznański, Paweł Ościłowski
Tel.: +48 426850609/662
E-mail: dyrektor@lodz.sa.gov.pl
Faks: +48 422091171
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lodz.sa.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi
przy al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu podziemnego łącznie z kompleksową termomodernizacją
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Numer referencyjny: G.XIII.2310-97/19
II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.
„Przebudowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu
podziemnego łącznie z kompleksową termomodernizacją”. Pełnienie nadzoru inwestorskiego polegać będzie
na świadczeniu m.in. usług nadzoru, raportowania, kontroli, koordynacji i rozliczania inwestycji w odniesieniu
do robót budowlanych, rozliczaniu faktur z podziałem na koszty kwalifikowane, niekwalifikowane i wkład własny
oraz nadzoru nad wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę w okresie od oddania obiektu
do użytkowania.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.
„Przebudowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu
podziemnego łącznie z kompleksową termomodernizacją”. Pełnienie nadzoru inwestorskiego polegać
będzie na świadczeniu m.in. usług nadzoru, raportowania, kontroli, koordynacji i rozliczania inwestycji w
odniesieniu do robót budowlanych, rozliczaniu faktur z podziałem na koszty kwalifikowane, niekwalifikowane
i wkład własny oraz nadzoru nad wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę w okresie
od oddania obiektu do użytkowania. Nadzór inwestorski zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w
imieniu Zamawiającego, aby zrealizować przedsięwzięcie w ramach zabezpieczonych na ten cel środków,
działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych, wytycznymi i dokumentami Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie utrzymując jednocześnie
standardy jakościowe zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca będzie
świadczył usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach:
1) Konstrukcyjno-budowlanej
2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji niskoprądowej i urządzeń telekomunikacyjnych
5) inżynieryjnej - drogowej

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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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 miesiącach: 36

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
17/06/2019

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:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:

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.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2019
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