Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):
http://www.cwz.pomorskie.pl
Ogłoszenie nr 365771 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Nowy Dwór Gdański: Usługi projektowania dla zadania „Budowa i
przebudowa wodociągu na terenie działania Centralnego Wodociągu
Żuławskiego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Program Polska – Rosja (Europejski Instrument Sąsiedztwa)
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 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: Centralny Wodociąg Żuławski Sp.z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim,
krajowy numer identyfikacyjny 19299892000000, ul. ul. Warszawska , 82100 Nowy Dwór Gdański,
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-55 648 24 00, e-mail inwestycjecwz@o2.pl, faks 0-55 648 24
00 wew. 23.
Adres strony internetowej (URL): www.cwz.pomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
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
www.cwz.pomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.cwz.pomorskie.pl

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
piesemnie (listownie, osobiście, przez kuriera, itd)
Adres:
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwór Gdański

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: Usługi projektowania dla zadania
„Budowa i przebudowa wodociągu na terenie działania Centralnego Wodociągu Żuławskiego”
Numer referencyjny: Znak sprawy: P.ROS-PROJ- 1/2016
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

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: A. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej dla odcinków sieci wodociągowej opisanych niżej. a. Ostaszewo - Nowa Kościelnica fi
200 – ok. 5.000 mb. b. Solnica - Jazowo fi 400 (przewiduje się zmniejszenie średnicy) - 3.000 mb. c.
Nowy Dwór Gdański - Marzęcino fi 250 – ok. 5.000 mb. d. Lichnowy do granicy gminy Nowy Staw
kierunek Trępnowy fi 200 – ok.3.000 mb. e. Tropiszewo fi 100 – ok. 1.125 mb. f. Ostaszewo Lubieszewo fi 250 – ok. 4.000 mb. 2. W obszarach opisanych wyżej istnieje sieć wodociągowa
azbesto-cementowa, która z uwagi na zły stan techniczny wymaga wymiany. 3. Długości i średnice

podane w pkt 1. mają charakter informacyjny i szacunkowy. Faktyczne długości i średnice określi
Wykonawca w dokumentacji projektowej. 4. Sporządzenie map do celów projektowych. 5.
Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla przedsięwzięcia. 6. Przeprowadzenie uzgodnień i
uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie decyzji
lokalizacji celu publicznego (tam gdzie konieczne), pozwolenia wodno-prawnego na przejścia i
przeciski przez cieki wodne, pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na budowę dla poszczególnych zadań wymienionych wyżej. 7. Opracowanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie przedmiarów robót oraz
kosztorysów inwestorskich dla robót poszczególnych zadań wymienionych wyżej. 8. Pełnienie nadzoru
autorskiego nad realizacją zadań budowlanych opisanych wyżej. 9. Przez opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozumie się sporządzenie: a. Projektu budowlanego (PB),
sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
b. Projektu wykonawczego (PW), wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego. c. Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
sporządzonej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. d. Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), sporządzonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. e.
Przedmiaru Robót (PR), sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym. f. Kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. g. Projektu odtworzenia
nawierzchni drogi wraz z jej podbudową, uzgodnionego z właściwym dla danego obszaru Zarządem
Dróg (tam gdzie dotyczy). 10. Sporządzenie map do celów projektowych. Wykonawca, dla wszystkich
zadań budowlanych wymienionych w przedmiocie zamówienia sporządzi mapy do celów projektowych.
Wstępnie szacuje się, że dla robót liniowych konieczne będzie wykonanie map dla ok. 21,1 km. Mapy

należy sporządzić także dla wszystkich obiektów punktowych, dla których będą sporządzane
dokumentacje projektowe. 11. Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla przedsięwzięć, dla
których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca opracuje Kartę Informacyjną
Przedsięwzięcia (KIP), dla przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej;
12. Przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych decyzji
administracyjnych, w tym uzyskanie decyzji środowiskowych (tam gdzie konieczne), decyzji lokalizacji
celu publicznego (tam gdzie konieczne), pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę oraz
innych pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca działając z
upoważnienia Zamawiającego, będzie wnioskował i uczestniczył we wszystkich procedurach
administracyjnych, uzyska uzgodnienia, sporządzi dokumenty, wyjaśnienia lub uzupełnienia wymagane
przez odpowiednie organy, aż do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji równorzędnej. 13.
Wykonawca, przy współdziałaniu z Zamawiającym uzyska zgody właścicieli działek (w tym także osób
prawnych), które będą podstawą złożenia oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na
cele budowlane. Należy dołączyć w formie zestawienia zawierającego: imię i nazwisko (nazwę)
właściciela nieruchomości, numer ewidencyjny działki, oraz datę uzyskania zgody właściciela działki
wraz z załącznikiem graficznym przebiegu sieci przez daną nieruchomość podpisanym przez
właściciele nieruchomości. Zgody właścicieli nieruchomości należy uzyskać odrębnie dla każdej działki,
z wyjątkiem właścicieli będących osobami prawnymi (zgoda na umieszczenie urządzenia w
nieruchomości). W/w zgody właścicieli nieruchomości należy uzyskać przed opracowaniem
dokumentacji geodezyjnej, Nie uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością skutkować będzie
zmianą przebiegu sieci. Wykonawca ustali wszystkie strony postępowania (sporządzenie zestawienia z
danymi adresowymi i uzyskanie wypisów z rejestru gruntów). 14. Pełnienie nadzoru autorskiego nad
realizacją zadań budowlanych opisanych wyżej. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad
realizacją poszczególnych zadań wg opracowanej dokumentacji projektowej, aż do zakończenia
inwestycji, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane , a także będzie: a. wspierał Zamawiającego
w toku procedury przetargowej, udzielając wyjaśnień na pytania wykonawców robót, w zakresie
sporządzonej dokumentacji, b. stwierdzał w toku wykonywania robót, usług i dokonywania dostaw –
zgodności realizacji z projektem, c. wyjaśniał wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim
rozwiązań oraz ewentualnie uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej, d. uzgadniał z
Zamawiającym i wykonawcą robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań
technicznych, e. prowadził nadzór, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany

zatwierdzonego projektu, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, f. prowadził nadzór
autorski nad realizacją robót według sporządzonej dokumentacji, g. brał udział w odbiorze końcowym
zadania zrealizowanego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca w ofercie
wyceni usługi nadzoru autorskiego w wymiarze 50 osobodni. Natomiast płatności będą realizowane
według faktycznego czasu pracy. Terminem realizacji powyższego zakresu zadań jest faza
przetargowa i faza budowy. Zamawiający przewiduje wstępnie realizację fazy przetargowej w
pierwszej połowie roku 2017, a fazy budowy latach 2017-2018. 15. Zaleca się, aby Wykonawcy
zapoznali się szczegółowo z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty na własny koszt i
odpowiedzialność. 16. Powyższa dokumentacja posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z udziałem środków zagranicznych . 17. W
związku z faktem, iż dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia należy ją
sporządzić zgodnie z art. 29 - 31 ustawy PZP. W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na
opis maszyn, urządzeń i materiałów. Zamawiający nie dopuszcza opisu poprzez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia. Jest to przetarg sektorowy, podprogowy, prowadzony na
podstawie Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

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 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: tak
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: 13. Udzielenie
zamówień „uzupełniających” jest możliwe w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego

polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnego z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
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:
data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji poszczególnych zadań: 1. Kompletną
dokumentację projektowo-kosztorysową, wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o zatwierdzenie
projektu budowlanego i wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (zależnie od
przypadku) należy opracować w terminie do: 15 lipca 2017r. 2. Mapy do celów projektowych należy
sporządzić w terminach umożliwiających dotrzymanie harmonogramu opracowania dokumentacji
projektowej. 3. Dokumentację środowiskową należy sporządzić w terminach umożliwiających
dotrzymanie harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej. 4. Przeprowadzenia uzgodnień i
uzyskanie decyzji należy przeprowadzić w czasie umożliwiającym dotrzymanie ww. terminów. 5.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy
inwestorskie, należy opracować w terminach umożliwiających dotrzymanie harmonogramu
opracowania dokumentacji projektowej tj. w terminie do 31 lipca 2017r.

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: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) posiadał środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości minimum 150 000,00 zł, 2) był ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co
najmniej 150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj.: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie; W
zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest, aby Wykonawca
wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) 3 usługami
projektowymi polegającymi na opracowaniu dokumentacji dotyczącej budowy lub przebudowy
sieci wodociągowej, w tym, co najmniej jedną o długości min. 10 km. 2) dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.: a) 2 osobami na stanowisko projektanta branży sanitarnej,
posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
wodociągowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych
przepisów, posiadającymi (każda osoba odrębnie) doświadczenie w opracowaniu, co najmniej
trzech projektów na budowę lub przebudowę sieci wodociągowej w tym, co najmniej jednego
projektu sieci o długości minimum 3 km. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk
projektantów.
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie Regulaminu, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 1) oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 prawa zamówień publicznych oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu; 2)oświadczenia o podatkach i opłatach; 3)aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4)oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inny wykonawca, który złożył ofertę w tym
postępowaniu. Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie i dowody składa się w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (§ 44 regulaminu). 2.W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione powyżej, składa każdy
z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga dokumenty należy złożyć wraz z
ofertą (postępowanie jest prowadzone wg. Regulaminu)
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:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
załączenia następujących dokumentów: 1) wykaz wykonanych usług (dokumentacji projektowych)
odpowiadających opisowi oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu sporządzony według
wzoru załączonego do SIWZ. oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego były wykonane usługi
wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 2) wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień. 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie
mniejszą niż 150 tys. zł. 4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż150 tys. zł. Uwaga: Jako kurs przeliczeniowy
na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym
zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu. Uwaga dokumenty należy złożyć wraz z ofertą
(postępowanie jest prowadzone wg. Regulaminu)
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
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5000 zł. 2. Wadium może
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu;

poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych.

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku BGŻ nr konta: 10 2030
0045 1110 0000 0108 9720. 4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym. 5.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej winno być dołączone do
oferty w formie oryginału. Brak takiego oryginału lub tylko jego kopia skutkuje wykluczeniem
Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

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

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:
nie

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

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
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:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie

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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

90

Dostępność kluczowego personelu 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie
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.Postanowienia umowy zawiera załącznik – wzór umowy. 2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości
istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w umowie oraz przesłanek, o których mowa niżej.
3.Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 4.Zmiany mogą być zaproponowane

przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie
przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji umowy, lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny
sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 5. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie
pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany
prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prawa podatkowego, decyzji
krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub
ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Zamawiający
dopuszcza zmiany umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani
Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w
szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów
finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, konieczności
uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu
Umowy. 7.Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających
realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub
użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej
sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą
równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy oraz
wprowadzą do Umowy stosowne zmiany.
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: 28/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
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: 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: tak
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:
Zmawiający może odstąpić od całości lub części umowy, w szczególności, jeżeli środki pochodzące z
funduszy zagranicznych, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Termin otwarcia ofert to: 28.12.2016 r godz. 11.15

