
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

03-06-2020

Termin składania ofert

12-06-2020

Numer ogłoszenia

1248362

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
weronika.biadun@gum.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

weronika.biadun@gum.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Weronika Biaduń

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503 995 535

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w obszarze sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Celem 
realizacji zamówienia jest zapewnienie prawidłowego toku prac komisji przetargowej w 
postępowaniu o nr BDG-WZP.262.1.2020 oraz wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu 
dokumentacji projektowej do zmian wprowadzonych w związku z udzielaniem odpowiedzi na 
pytania w ww. przetargu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi



Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na doradztwo w obszarze sieci, 
instalacji 
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyj-nych w ramach realizowanego przez Zamawiającego postępowania przetargowego nr 
BDG-WZP.262.1.2020 na Budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny 
Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)" w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regio-nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1.3. W ramach realizacji planowanego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany m. in. do:
a. weryfikacji elementów dokumentacji projektowej z uwzględnieniem proponowania roz-wiązań 
najkorzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomicznego i tech-nicznego;
b. świadczenia usług doradztwa inżynierskiego w zakresie posiadanych kompetencji;
c. konsultacji w zakresie zgodności ofert przedłożonych przez poszczególnych Wykonaw-ców 
robót budowlanych z dokumentacją projektową będącą opisem przedmiotu zamówie-nia;
d. wsparcia komisji przetargowej w weryfikacji zgodności przedłożonych przez danego Wy-
konawcę dokumentów z wymaganiami projektowymi oraz wymogami wyspecyfikowanymi 
w SIWZ a dotyczącymi dokumentacji;
e. wsparcia merytorycznego Zamawiającego w razie wniesienia odwołania lub skargi do sądu 
powszechnego w zakresie dotyczącym dokumentacji, nie wyłączając udziału wraz z Zama-
wiającym w postępowaniu przed KIO lub sądem.

Kod CPV

71318000-0

Nazwa kodu CPV

Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania Umowy albo do wyczerpania kwoty 
maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego na realizację Zamówienia w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi wcześniej.



Zamawiający przewiduje, że szacunkowy czas zaangażowania Wykonawcy w okresie realizacji 
Zamówienia może wynieść maksymalnie 230 godzin (230 Godzin Pracy Wykonawcy). Wysokość 
miesięcznego wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn liczby roboczogodzin poświęconych na 
realizację Przedmiotu Zamówienia i zaproponowanej w ofercie stawki godzinowej. 

Zamawiający zastrzega, że jako Godzina Pracy Wykonawcy rozumiane jest każde 60 minut 
realiza-cji Przedmiotu Zamówienia bez względu na liczbę osób zaangażowanych po stronie 
Wykonawcy.

Zamawiający nie gwarantuje zlecania doradztwa we wskazanym powyżej wymiarze i z tego tytułu 
Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Załączniki

• Wzór umowy
• Zaproszenie do składania ofert

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na-stępującymi 
osobami skierowanymi do wykonania zamówienia:
a. co najmniej jedną osobą legitymującą się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 5 lat 
przed terminem składania ofert w wykonaniu co najmniej 2 zadań polegających na we-ryfikacji 
dokumentacji projektowej w ramach branży sanitarnej w obszarze sieci, instalacji i urządzeń: 
cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kana-lizacyjnych 
w ramach inwestycji o wartości co najmniej 5 mln zł – dla każdej inwestycji, 
lub:
b. co najmniej jedną osobą legitymującą się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 5 lat 
przed terminem składania ofert w wykonaniu co najmniej 2 zadań polegających na wy-tworzeniu 
dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej w obszarze sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kana-lizacyjnych w ramach 
inwestycji o wartości co najmniej 5 mln zł – dla każdej inwestycji;
lub:
c. co najmniej jedną osobą legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zdobytym 
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, w wykonywaniu czynności nad-zoru 
inwestorskiego lub kierownika budowy/kierownika robót/inżyniera robót w branży sanitarnej w 
ramach co najmniej jednej inwestycji o wartości kosztorysowej powyżej 5 mln zł.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy w sytuacji 
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji Umowy, jeżeli będzie ona 
miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 
W takiej sytuacji łączne wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 4 Umowy nie zmieni się, a 
łącznie wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, może ulec odpowiedniemu 



zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od skali wpływu powyższej zmiany na koszty 
wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokona-nie 
zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać 
propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbęd-ne do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na wykonanie 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
3. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 
lub dokumentów. 
4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania kompletnego – w ocenie Zamawiającego – wniosku. W przy-padku 
uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści 
aneksu do umowy oraz jego podpisania. 
5. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie 
konieczność zmiany umowy, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie 
wymaganym przepisami.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod ry-gorem 
nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 (zmiana osób do kontaktu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz osób.
7.2. Wykaz osób powinien zawierać:
• imię i nazwisko osoby/osób skierowanych do wykonania zamówienia (pkt. 4.1. lit. a-c),
• opis doświadczenia osoby/osób skierowanych do wykonania zamówienia (pkt. 4.1. lit. a-c),
• nazwy weryfikowanych dokumentacji projektowych lub nazwy wykonanych dokumen-tacji 
projektowych (pkt 4.1. lit. a-b),
• zakres weryfikowanej dokumentacji lub wykonanej dokumentacji wraz z podaniem na-zwy i 
adresu podmiotu na rzecz którego te zadania zostały wykonane (pkt 4.1. lit. a-b),
• nazwę inwestycji oraz informację o jej wartości (pkt 4.1. lit a-c),
• informację o długości doświadczenia oraz pełnionej roli/funkcji (pkt 4.1. lit. c),
• wskazanie sposobu dysponowania osobami skierowanymi do wykonania zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto: 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GŁÓWNY URZĄD MIAR

Adres

Elektoralna 2



00-139 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225819399

Fax

225819392

NIP

5251008361

Tytuł projektu

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Numer projektu

RPSW.01.01.00-26-0001/18-03


