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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157379-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Geotechniczne usługi inżynieryjne
2021/S 062-157379

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Tel.:  +48 717710900
Faks:  +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spółka gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami 
inwestycyjnymi gminy

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

II.1.1) Nazwa:
03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych 
na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we...
Numer referencyjny: ZP/9/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV

30/03/2021 S62
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S62
30/03/2021
157379-2021-PL

2 / 6

71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia 
hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu 
Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
71355000 Usługi pomiarowe
71351910 Usługi geologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zainstalowanych w ramach tzw. programu 
prewencyjnego polegającego na obniżeniu parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i 
pozostałe elementy konstrukcji obiektu NFM wraz z monitoringiem tego programu. Działania podjęte w ramach 
programu, w głównej mierze będą odnosić się do części parkingu podziemnego, bezpośrednio połączonego 
z częścią podziemną budynku narodowego forum muzyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
przedstawiony w części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie instalatora (I) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie geodety (G) / Waga: 20
Cena - Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu, tj. muszą dysponować: zdolnością techniczną i zawodową; aby zamawiający uznał wykonawcę 
za spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, wykonawca musi spełniać 
następujące warunki - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy, w takim przypadku 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – przy czym jeżeli wykonawca powołuje się na 
doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w 
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli:
1.1. wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował i serwisował przez okres co najmniej jednego 
roku, co najmniej jedną instalację odpompowującą wodę gruntową spod płyty fundamentowej, tego samego 

budynku o kubaturze minimum 35 000 m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu 
co najmniej 5 m pod poziomem terenu, będącą instalację wykonaną w formie zespołu odwadniającego 

(wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m3 na godzinę), w skład którego wchodziły 
minimum:
a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody,
b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników,

c) zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 m3,
d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji 
deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej wyposażoną w układ 
automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ umożlwiający 
komunikację z systemem BMS budynku; oraz
1.2. wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze 

minimum 35 000 m3, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod 
poziomem terenu, co najmniej jedną usługę polegającą na:
1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu 
minimum dwóch pomiarów geodezyjnych obiektu w tym pomiaru zerowego (wykonawca wskaże rok i 
miesiąc dokonywania pomiarów) dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie 
założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane 
zlokalizowane w posadzce oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), 
z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery 
odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie 
przekraczającą wartości dopuszczalnych 1,5 mm, oraz
2) prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (wykonawca wskaże rok i miesiąc 
dokonywania pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy.
2. Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby 
odpowiedzialne za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, 
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a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami:
2.1. instalator (1 osoba); oraz
2.2. geodeta (1 osoba).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
osób, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.1 oraz 2.2 powyżej zostały określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) zamieszczonej na stronie internetowej (http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html). Ocena 
spełniania ww. warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty wg 
formuły: „spełnia – nie spełnia".

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa 
w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 
50-059.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

30/03/2021 S62
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html


Dz.U./S S62
30/03/2021
157379-2021-PL

5 / 6

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz 
wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia 
oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SWZ – pod adresem (http://
wi.wroc.pl/html/przetargi.html).
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na 
temat zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem (http://wi.wroc.pl/
html/przetargi.html).
3. Wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW (http://
wi.wroc.pl/html/przetargi.html).
4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania 
i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z 
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) dowodów, określających czy usługi zostały wykonane należycie.
7. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w §2 pkt 1, 2, 6
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), a 
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 
zastosowanie mają zasady określone w § 4 ww. rozporządzenia.
8. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, 
zostały zawarte w pkt 30 IDW.
9. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz 
elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap).
10. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
11. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w IDW.
12. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy wykonawcami, a zamawiającym zostały określone w 
IDW.
13. Stosownie do art. 139 ust. 2 Pzp wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/
oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 11.1.1 IDW (Jednolity europejski dokument zamówienia), 
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a oświadczenie to składa jedynie wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie 
zamawiającego. Szczegóły dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w pkt 11 IDW.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 
do art. 590 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2021
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