
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa

wieży widokowo – edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w

ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfootshabitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in

Poland” "Czynna ochrona siedliskwłosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2

Ogłoszenie nr 636921-N-2019 z dnia 2019-12-17 r.
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ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające

zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32059057700000, ul. ul.

Teofila Firlika 20 , 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914305200, , e-mail

dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl, , faks 914305201.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/
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Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa

wieży widokowo – edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w ramach

projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Numer referencyjny: ZP.261.55.2019.DJ.200
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Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę

lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu kompletnej

dokumentacji projektowej zwanej dalej Dokumentacją, na Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa

wieży widokowo – edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w ramach

projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa

basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest

współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Na Dokumentację składa się : 1) aktualizacja mapy do celów projektowych, 2) wykonanie inwentaryzacji terenu i zieleni i uzyskanie decyzji o

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c38e41c3-26c1-47c2-a360-c2f...
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wycince drzew i krzewów, 3) wykonanie badań geotechnicznych, 4) wykonanie pomiarów geodezyjnych, 5) wykonanie projektu budowlanego

i wykonawczego, 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) wykonanie przedmiaru robót i

kosztorysu inwestorskiego, 8) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwym organom kompletnych wniosków wraz z innymi niezbędnymi

dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów i niezbędnymi uzgodnieniami, w tym z Zamawiającym, właścicielem Elektrowni

Wodnej Kamienna na Drawie, Drawieńskim Parkiem Narodowym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedmiot

zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie przetargu i realizacji robót budowlanych wykonywanych na

podstawie Dokumentacji.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71355000-1

71354000-4

71220000-6

71320000-7

71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c38e41c3-26c1-47c2-a360-c2f...
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obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 150

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia 150 dni od podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat (przed

upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej

jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych o wartości robót co najmniej 50.000 zł

brutto, na podstawie której uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Uwaga : Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach

kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),

Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i

konkretnie nie wykonał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w

zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów z których wynikał zakres

obowiązków. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki

Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. b) skieruje do

realizacji zamówienia, osoby w szczególności odpowiedzialne za projektowanie, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,

doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia: i) Ekspert 1 (1 osoba) – Projektant - posiadający: - uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub architektonicznej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w

tym na co najmniej 1 zakończonym projekcie na realizację robót budowlanych o wartości robót co najmniej 50.000 zł brutto, na podstawie

której uzyskano decyzję pozwolenie na budowę Posiadane przez Eksperta wskazanego w pkt 5.1.3.b) i) uprawnienia w wymaganym

zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane

(Dz.U.2019.1186 t.j.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.2019.831). Osoby, które posiadają

uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c38e41c3-26c1-47c2-a360-c2f...
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obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych

przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j.), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.). Do użytych w warunkach

udziału definicji określonych w pkt 5.1.3.a) i b) tj. roboty budowlane, decyzja pozwolenie na budowę należy stosować definicje zawarte w

art. 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 22d ust. 2 upzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje

następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

3 USTAWY PZP:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 a ust. 1 upzp (załącznik

3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniu o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcóe (dotyczy

również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25 a

ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tym podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ W

przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2

do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Oryginał lub kopię

poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego

ofertę- jeśli dotyczy 1. Wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i

podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie

(sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 a ust. 1 upzp (załącznik 3

do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniu o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcóe (dotyczy

również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25 a

ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tym podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ W

przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2

do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Oryginał lub kopię

poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego

ofertę- jeśli dotyczy 1. Wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i

podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie
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(sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

8.1. Wysokość wadium. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 000 PLN Wadium

słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN 2. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8.2. Forma wadium 1. Wadium

może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach

ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j.). 2. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub

poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę
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zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających

gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c)

kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się

on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek

wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy lub 46 ust 4 a ustawy f) Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności

gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. g) Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej

wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 3. Postanowienia pkt 8.2.2. stosuje się również do

poręczeń określonych w pkt 9.3.1.b) i 9.3.1.e). 4. W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 8.2.1.b-e winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie

wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i

siedzib. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez

Pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa w punkcie 7.1 niniejszej SIWZ. 8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: nr konta: 96 1010 1599 0526 2113 9120 0000 2. Wadium

wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oryginału oferty. 3. Za skuteczne wniesienie wadium

w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 8.4.

Termin wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8.5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium wszystkim

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.6 ust. 1. 8.6. Utrata wadium. 1. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a upzp, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, którym mowa w art. 25a ust. 1 upzp, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 upzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c38e41c3-26c1-47c2-a360-c2f...

13 z 22 17.12.2019, 11:50



Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
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Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować

(minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
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Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do

składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne

warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w zakresie terminów realizacji umowy lub zakresu przedmiotu umowy lub wynagrodzenia, w

następujących przypadkach: 1) niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 2) wezwania przez organy administracji

publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy o zakres nie uwzględniony w Umowie; 3) przekroczenia

przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach

prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego; 4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa lub zapisami umowy terminów

trwania uzgodnień z GS, ENEA lub DPN; 5) uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej
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realizacji poszczególnych opracowań; 6) zmiany przepisów prawa; 7) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form

przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 8) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla

przedsięwzięcia zmiany formy prawnej jego ochrony; 9) wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych

decyzji administracyjnych; 10) zmiana układu lub zawartości dokumentacji stosownie do zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji

wstępnej; 11) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego; 12) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie

wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy; 13) wstrzymania prac przez Zamawiającego lub wystąpienia innych

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. W przypadkach określonych w ust.

1 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na termin i/lub

koszt realizacji przedmiotu umowy i/lub zakres. 3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy (polecenie zmiany): 1) zrezygnować

z wykonania części opracowania projektowego lub jego elementów lub rozszerzyć/uzupełnić opracowanie projektowe o nowe elementy; 2)

zmienić/zmieniać kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy lub ich elementów; 3) polecić/polecać wykonanie

zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów; 4. Przed dokonaniem zmiany umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę

do przedłożenia w określonym terminie stanowiska Wykonawcy w zakresie: 1) technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany; 2)

opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu umowy objętych poleceniem zmiany; 3)

zmiany wynagrodzenia i/lub harmonogramu, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust 1. 5. Zmiany umowy, o których mowa w

ust. 1, 3 zostaną dokonane w formie aneksu do umowy. 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu umowy: 1) niezbędnego

do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace oszacowana zostanie na

podstawie złożonego na etapie przetargu formularza cenowego, oraz negocjacji 2) niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość

umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace wyceniona na podstawie średnich cen rynkowych oraz negocjacji. 7.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach teleadresowych i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu

umowy z punktu widzenia terminów i kosztów. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 8. Na etapie realizacji umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu trzeciego lub zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub z

podwykonawcy, jednak zmiana ta w sytuacji, kiedy Wykonawca opierał się na nim na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
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zamówień publicznych wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnej

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowy podmiot trzeci lub podwykonawca bądź też

Wykonawca samodzielnie spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne

dotychczasowy podmiot trzeci lub podwykonawca. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub podwykonawcy

Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację

finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 9. Zamawiający

dopuszcza również zmianę osób wykazanych w potencjale kadrowym wyłącznie wtedy, gdy nowy potencjał kadrowy spełni warunki w

zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w takim zakresie, w jaki uważa to za konieczne.

Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci

aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-30, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

Nie
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania

naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały

mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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