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Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technolgiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stępczyńska
E-mail: dzp@zut.edu.pl 
Tel.:  +48 914494042
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.zut.edu.pl/wstepne-ogloszenie-informacyjne.html

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zut.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 
LABORATORYJNYCH W BUDYNKU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PRZY AL. PIASTÓW 
50a”

II.1.2) Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej na potrzeby wykonania robót budowlanych z zadania 
inwestycyjnego pn. „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH W BUDYNKU WYDZIAŁU 

mailto:dzp@zut.edu.pl
www.zut.edu.pl
https://zamowienia.zut.edu.pl/wstepne-ogloszenie-informacyjne.html
www.zut.edu.pl
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BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PRZY AL. PIASTÓW 50a” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego z 
powyższej dokumentacji

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
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dokumentacja dotyczy budynku Wydziału Budownictwa i Architektury zlokalizowanego w Szczecinie przy al. 
Piastów 50a

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień SIWZ, przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Przygotowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na potrzeby wykonawstwa robót budowlanych 
przewidywanych do realizacji w obiektach Wydziału Budownictwa i Architektury
(skrót WBiA - jedna z jednostek organizacyjnych Zamawiającego) w Szczecinie ramach przedsięwzięcia 
(zadania inwestycyjnego) pn. „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH W BUDYNKU 
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PRZY
AL. PIASTÓW 50a” – zwane dalej „Opracowaniem” - zawierające dokumentację
na roboty budowlane mających stanowić modernizację laboratoriów w budynku głównym Wydziału 
Budownictwa i Architektury przy al. Piastów 50a (budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków);
2) Sprawowanie (wykonywanie) nadzoru autorskiego robót budowlanych w zakresie, w jakim podlegać będą 
przyszłej realizacji w oparciu o dokumentację techniczno-budowlaną przygotowaną i oddaną Zamawiającemu w 
wykonaniu niniejszego zamówienia.
2. Dane techniczne budynku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rodzaj
i zakres składających się na przedmiot niniejszego zamówienia prac projektowych do wykonania, w tym robót 
do zaprojektowania, a także rodzaje dokumentów wymagane do przygotowania i wydania Zamawiającemu, 
stanowiące rezultaty prac z niniejszego zamówienia, w szczególności dokumenty składające się na 
dokumentację techniczno-budowlaną, podają Załączniki do SIWZ.
3. W zakres obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzą 
również świadczenia dodatkowe (akcesoryjne w stosunku do wskazanych w ust. 1 powyżej) takie jak:
1) Wydanie Zamawiającemu rezultatów wykonanych w ramach niniejszej Umowy prac
i umożliwienie korzystania z nich po stronie Zamawiającego, w szczególności poprzez przeniesienie na 
Zamawiającego majątkowych praw autorskich do tych rezultatów prac, które stanowią utwór w rozumieniu 
ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy (nośników),
na których będą wydanie;
2) Udzielanie Zamawiającemu wsparcia merytorycznego na etapie prowadzenia postępowania/postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące dotyczących przygotowanej i wydanej 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia dokumentacji techniczno-budowlanej;
3) Usuwanie wad i wykonywanie innych świadczeń w ramach odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu rękojmi.
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy (szczegóły SIWZ).
Szczegółowo świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich wykonania, 
w tym sposób wydania Zamawiającemu przygotowanej w wykonaniu niniejszego zamówienia dokumentacji 
techniczno-budowlanej będzie określał wzór umowy.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
22/11/2020

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

II.1.1) Nazwa:
Przygotowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
systemu wentylacji mechanicznej w budynku WTiICH przy ul. Pułaskiego 10”
Numer referencyjny: ZP/WTiICh/316/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przygotowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
systemu wentylacji mechanicznej w budynku WTiICH przy ul. Pułaskiego 10” oraz sprawowanie nadzoru 
autorskiego z powyższej dokumentacji

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
71200000 Usługi architektoniczne i podobne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dokumentacja dotyczy budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej zlokalizowanego w Szczecinie 
przy ul. Pułaskiego 10.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień SIWZ, przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Przygotowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na potrzeby wykonawstwa robót budowlanych 
przewidywanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia (zadania inwestycyjnego) pn. „Modernizacja systemu 
wentylacji mechanicznej w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (WTiICH) przy ul. Pułaskiego 
10”,
2) Sprawowanie (wykonywanie) nadzoru autorskiego robót budowlanych w zakresie, w jakim podlegać będą 
przyszłej realizacji w oparciu o dokumentację techniczno-budowlaną przygotowaną i oddaną Zamawiającemu w 
wykonaniu niniejszego zamówienia.
2.Budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie jest wpisany do 
rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Dane techniczne wskazanego budynku, opis rodzaj i 
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zakres składających się na przedmiot niniejszego zamówienia prac projektowych do wykonania, w tym robót do 
zaprojektowania podaje załącznik SIWZ.
4.W zakres obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzą 
również świadczenia dodatkowe takie jak:
1) Wydanie Zamawiającemu rezultatów wykonanych w ramach niniejszej Umowy prac i umożliwienie 
korzystania z nich po stronie Zamawiającego, w szczególności poprzez przeniesienie na Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich do tych rezultatów prac, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy (nośników), na których będą wydanie;
2) Udzielanie Zamawiającemu wsparcia merytorycznego na etapie prowadzenia postępowania/postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące dotyczących przygotowanej i wydanej 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia dokumentacji techniczno-budowlanej;
3) Usuwanie wad i wykonywanie innych świadczeń w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy (szczegóły SIWZ).
Szczegółowo świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich wykonania, 
w tym sposób wydania Zamawiającemu przygotowanej w wykonaniu niniejszego zamówienia dokumentacji 
techniczno-budowlanej będzie określał wzór umowy.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
22/11/2020

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Domów Studenckich w zakresie dostosowania 
ich do wymogów przeciwpożarowych

II.1.2) Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Modernizacja budynków: Domu Studenckiego nr 3 przy 
al. Piastów 26, Domu Studenckiego nr 4 przy ul. Szwoleżerów 1-2, Domu Studenckiego nr 5 przy al. Piastów 24 
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Domu Studenckiego Amicus przy ul. Chopina 55 w celu dostosowania 
ich do wymogów przeciwpożarowych” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego z powyższej dokumentacji.

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
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Domy Studenckie w Szczecinie:
1. nr 3 al. Piastów 26,
2. nr 4 ul. Szwoleżerów 1-2,
3. nr 5 al. Piastów 24,
4. zagospodarowania terenu pomiędzy ww. budynkami,
5. Amicus ul. Chopina 55.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień SIWZ, przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonawstwa robót budowlanych przewidywanych 
do realizacji w budynkach: DS nr 3; DS nr 4, DS nr 5 oraz DS Amicus oraz przy zagospodarowaniu terenu 
pomiędzy DS nr 3, DS nr 4 i DS nr 5 w Szczecinie, w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynków: 
Domu Studenckiego nr 3 przy al. Piastów 26, Domu Studenckiego nr 4 przy ul. Szwoleżerów 1-2, Domu 
Studenckiego nr 5 przy al. Piastów 24 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Domu Studenckiego 
Amicus przy ul. Chopina 55 w celu dostosowania ich do wymogów przeciwpożarowych”, z podziałem na 5 
wyodrębnionych opracowań, tj.
1) Opracowaniem nr 1 - zawierające dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych mających 
stanowić dostosowanie budynku Domu Studenckiego nr 3 w Szczecinie do wymogów przeciwpożarowych,
2) Opracowaniem nr 2 - zawierające dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych mających 
stanowić dostosowanie budynku Domu Studenckiego nr 4 w Szczecinie do wymogów przeciwpożarowych,
3) Opracowaniem nr 3 - zawierające dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych mających 
stanowić dostosowanie budynku Domu Studenckiego nr 5 w Szczecinie do wymogów przeciwpożarowych,
4) Opracowaniem nr 4 - zawierające dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych mających 
stanowić dostosowanie terenu znajdującego się pomiędzy budynkami Domów Studenckich: nr 3, 4 i 5 w 
szczecinie nr: go nr 3 w Szczecinie do wymogów przeciwpożarowych,
5) Opracowaniem nr 5 - zawierające dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych mających 
stanowić dostosowanie budynku Domu Studenckiego Amicus do wymogów przeciwpożarowych.
2) Sprawowanie (wykonywanie) nadzoru autorskiego robót budowlanych w zakresie, w jakim podlegać będą 
przyszłej realizacji w oparciu o dokumentację projektową przygotowaną i oddaną Zamawiającemu w wykonaniu 
niniejszego zamówienia.
2. Dane techniczne budynków, o których mowa w ust. 1 pkt: 1-5 powyżej, rodzaj i zakres składających się 
na przedmiot niniejszego zamówienia prac projektowych do wykonania, w tym robót do zaprojektowania, a 
także rodzaje dokumentów wymaganych do przygotowania i wydania Zamawiającemu, stanowiących rezultaty 
prac z niniejszego zamówienia, podawać będą załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający posiada Ekspertyzy Techniczne Stanu Ochrony Przeciwpożarowej oraz postanowienia 
komendanta wojewódzkiego PSP na każdy z budynków wraz z wersją rysunkową w formacie pdf., dwg;
3. Roboty budowlane, których wykonaniu służyć ma przygotowana w wykonaniu niniejszego zamówienia 
dokumentacja projektowa wymagać będą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę na każdy obiekt osobno. 
Zagospodarowanie terenu należy przyporządkować do budynku DS 3.
4. W zakres obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzą 
również świadczenia dodatkowe (akcesoryjne w stosunku do wskazanych w ust. 1 powyżej) takie jak:
a. Wydanie Zamawiającemu rezultatów wykonanych w ramach niniejszej Umowy prac
i umożliwienie korzystania z nich po stronie Zamawiającego, w szczególności poprzez przeniesienie na 
Zamawiającego majątkowych praw autorskich do tych rezultatów prac, które stanowią utwór w rozumieniu 
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ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy (nośników),
na których będą wydanie;
b. Udzielanie Zamawiającemu wsparcia merytorycznego na etapie prowadzenia postępowania/postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące dotyczących przygotowanej i wydanej 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia dokumentacji techniczno-budowlanej;
c. Usuwanie wad i wykonywanie innych świadczeń w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy (szczegóły SIWZ).
Szczegółowo świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich wykonania, 
w tym sposób wydania Zamawiającemu przygotowanej w wykonaniu niniejszego zamówienia dokumentacji 
techniczno-budowlanej będzie określał wzór umowy.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
22/11/2020

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Przy ocenie ofert w postępowaniach na usługi projektowe Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami, którym przypisze następujące wagi (znaczenie):
1) Cena (C) – waga kryterium: max 60 %
2) Okres rękojmi (R) – waga kryterium: max 20 %
3) Wysokość kary umownej (K) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – waga kryterium: max 
20%
2. Zamawiający w niniejszych postepowaniach:
1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP;
2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), 8. Postanowienie nie dotyczy 
sytuacji, kiedy Wykonawca wykazuje spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami 
podmiotu (nazywanego PODMIOTEM TRZECIM), który będzie podwykonawcą.
3. Wybór wykonawcy w zakresie robót budowlanych wymagać będzie od Zamawiającego (jako jednostki 
sektora finansów publicznych) przeprowadzenia postępowania w trybach przewidzianych ustawą PZP, przy 
czym może to być również ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (obowiązująca od 
01.01.2021 r.). Wymaganą do przygotowania w wykonaniu niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
Zamawiający zamierza wykorzystać w pierwszej kolejności na potrzeby wszczęcia i prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie otwartym (na podstawie publicznego ogłoszenia), nazywanym w 
aktualnej ustawie PZP z dnia 29.01.2004 r. „trybem przetargu nieograniczonego” a w przypadku ustawy PZP z 
dnia 11.09.2019 r. („trybem przetargu nieograniczonego” lub „trybem podstawowym” - w zależności od wartości 
zamówienia na Roboty budowlane). Tym samym przygotowana w wykonaniu niniejszego postępowania 
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dokumentacja projektowa winna również spełniać wszystkie wymagania umożliwiające jej wykorzystanie jako 
wymaganą ustawą PZP (i jej przepisami wykonawczymi w tym zakresie):
a. Podstawę ustalenia wartości Robót budowlanych (ta część Dokumentacji, która stanowi kosztorys/ kosztorysy 
inwestorskie);
b. Część specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na Roboty 
Budowlane dla postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych w trybie otwartym na roboty budowlane, 
wymagające pozwolenia na budowę.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2020


