
Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.: „Wykonanie

dokumentacji projektowej remontu i modernizacji dachu budynku AQUAPARK POLKOWICE -

REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO - REHABILITACYJNE S.A.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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
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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: Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne

S.A., krajowy numer identyfikacyjny 39060498000000, ul. Młyńska 4 , 59-100 Polkowice, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 746 27 70, e-mail biuro@aquapark.com.pl, faks 76 746 27 60.

Adres strony internetowej (URL): http://aquapark.com.pl/

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: Inny (proszę określić):

Samorządowa Osoba Prawna

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
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.aquapark.com.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

Inny sposób:

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., ul. Młyńska 4,

59-100 Polkowice - Sekretariat

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie dokumentacji projektowej

remontu i modernizacji dachu budynku AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE CENTRUM

REKREACYJNO - REHABILITACYJNE S.A.”

Numer referencyjny: 472/2018

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i

modernizacji dachu budynku AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE CENTRUM

REKREACYJNO - REHABILITACYJNE S.A.”. 2. Przedmiotem zamówienia jak w ust. 1 jest

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do

realizacji robót budowlanych: Wymagania: 1) Zakres prac projektowych obejmuje: a) wykonanie

projektu budowlanego i projektu wykonawczego (5 egz.), - projekt budowlany i projekt wykonawczy

musi uwzględniać: Termomodernizację dachu tak aby uzyskać efekt, aby zapotrzebowanie na energię
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do ogrzewania wynosiło 95 kWh/m², - docieplenie połaci dachu, - wymiana konstrukcji dachowej

jeżeli będzie wymagana wymiana elementów po dokonaniu ekspertyzy dachu, - wymiana obróbek

blacharskich, rur spustowych, - naprawa murków, - wymiana zużytych daszków z poliwęglanów,

(naświetli), b) wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu, c) uwzględnienie wpływów eksploatacji

górniczej; e) uzyskanie w niezbędnym zakresie i na swój koszt opinii, uzgodnień, pozwoleń

wymaganych odrębnymi przepisami, w tym złożenia dokumentów na naradę koordynacyjną; f)

opracowanie wytycznych do planu BIOZ, w przypadku gdy opracowanie planu wynika z

obowiązujących przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, g) przygotowanie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egzemplarze), h) przygotowanie

przedmiaru robót (1 egzemplarz), i) przygotowanie kosztorysu inwestorskiego (1 egzemplarz), j)

uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7

lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zmianami), 2) Opracowania, o których

mowa w ust. 2, pkt 1 lit. a), c) - i) będą przekazane Zamawiającemu również w wersji elektronicznej.

Ich przygotowanie nastąpi w oparciu o oprogramowanie, odpowiednio: - lit. a), c), d) - MS Word, MS

Excel, *DWG, PDF, GIFF, - lit. h), i) – NormaPro, lub inne zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.

Nadzór autorski: 1) Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferowanej ceny do: a) wyjaśniania

wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, b) uzgadnianie możliwości

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania

takiego wniosku, c) wprowadzone zmiany winny znaleźć się w projekcie powykonawczym. 2) W

ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do odbycia na wezwanie

Zamawiającego trzech nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych, tj. od dnia

rozpoczęcia robót budowlanych do dnia protokólarnego odbioru wykonywania robót budowlanych bez

uwag. Wizyty na placu budowy i prace projektowe związane z usunięciem błędów w przedmiocie

umowy nie będą traktowane jako nadzory autorskie. Dodatkowe wymagania: 1. Odbycie w ramach

wynagrodzenia ofertowego co najmniej trzech konsultacji z Zamawiającym w trakcie

przygotowywania przedmiotu zamówienia, w sprawie omówienia szczegółowych rozwiązań

technicznych, materiałowych i kosztowych. Na pierwszej konsultacji Wykonawca przedstawi 2

warianty remontu i modernizacji dachu. Wybrany wariant będzie podstawą do wykonania

dokumentacji projektowej. 2. Konsultacje w siedzibie Zamawiającego, na okoliczność, których strony

spiszą protokół uzgodnień zostaną zaproponowane i przeprowadzone przez Wykonawcę w terminie: 1)

3 dni od pisemnego powiadomienia Zamawiającego, 2) Gwarantującym w umownym terminie

zakończenia umowy uwzględnienie wytycznych Zamawiającego w opracowaniach stanowiących

przedmiot umowy. 3. Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie Rozporządzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu

Funkcjonalno-Użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129 ze zmianami). 4. Zamawiający wymaga

uzgodnienia rozwiązań projektowych również w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych. 5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia produktów innych niż przyjęte w dokumentacji -

równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań dot. parametrów technicznych, bez uzgadniania z

projektantem. 6. Zamawiający na każdym etapie projektowania ma prawo wnosić uwagi do

dokumentacji projektowej, w tym również do przedmiarów i kosztorysów. 7. Dodatkowe wymagania

Zamawiającego (zapis umowny): A. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za

wykonanie dokumentacji projektowej przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do projektu na

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach: a) wprowadzenie

dokumentacji do obrotu w całości lub w części w tym jej zbywanie, b) utrwalenie dokumentacji

dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale, c) zwielokrotnianie dokumentacji dowolną

techniką, d) wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputerów i innych podobnie działających

urządzeń, e) dowolne wykorzystanie dokumentacji, f) zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa

autorskiego, g) prawo wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji dokumentacji przez

Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w

Polkowicach lub inny podmiot przez nią upoważniony, h) rozpowszechnianie dokumentacji, w tym

dokumentacji zmodyfikowanej, i) wykorzystywanie dokumentacji, w tym dokumentacji

zmodyfikowanej, w całości lub w części do celów marketingowych i promocyjnych Aquapark

Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach. B. Z

chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej

Zamawiający uzyskuje prawo do dysponowania prawami zależnymi do dokumentacji projektowej. C.

Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

D. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie i powielanie dokumentacji projektowej przez

Zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego. E. Wykonawca wyraża zgodę na

wykorzystanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i wskazane przez niego inne podmioty

(osoby) w zakresie opracowanej projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, oraz na

dokonywanie przez Zamawiającego nieodpłatnie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego lub podmioty (osoby) przez niego wskazane. F. Wykonawca

zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących praw osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa

oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. G. Powyższe nie będzie rodzić zobowiązań

Zamawiającego wobec Wykonawcy.
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II.5) Główny kod CPV: 71240000-2

Dodatkowe kody CPV:

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: Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu

podobnych usług, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia

podstawowego i jest zgodny z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.

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: 105

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji: 1. Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy; 2. Etap I

(przejściowy): do 7 tygodni od daty podpisania umowy - protokolarne przekazanie Zamawiającemu

jednego egzemplarza przedmiotu umowy wymienionego w §1 ust. 4 pkt. a) do d) umowy (tzn.

dokumentacji architektonicznej bez uzgodnień, badań, przedmiarów i kosztorysów). 3. Etap II

(przejściowy): do 15 tygodni od daty podpisania umowy – protokolarne przekazanie Zamawiającemu
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dokumentacji projektowej czyli przedmiotu umowy określonego w §1 ust.4 pkt. a) - d) umowy (tzn.

dokumentacji architektonicznej z wszelkimi uzgodnieniami, badaniami oraz potwierdzenie złożenia

wniosku o pozwolenie na budowę). 4. Zakończenie (etap III końcowy): uzyskanie przez

Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz protokolarne przekazanie

Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w §1 ust.3 pkt. f);g);h) umowy (tzn. specyfikacji

technicznej, przedmiarów, kosztorysów) wraz z wersją elektroniczną CD. 5. Termin realizacji jest

jednym z kryteriów oceny ofert, opisanych w niniejszej SIWZ.

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

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: - należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym

okresie co najmniej dwóch projektów branży architektoniczno - konstrukcyjnej w zakresie

budowy/przebudowy/modernizacji dachów obiektów sportowych o kubaturze min 4000 m3, -

możliwość dysponowania, co najmniej dwóch osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do sporządzania

projektów branży architektonicznej i konstrukcyjnej – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –

prawo budowlane. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunki, o których mowa w Rozdz. XI. ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ zostaną spełnione

wyłącznie jeżeli: - co najmniej jeden z nich wykaże realizację co najmniej dwóch projektów branży

architektoniczno - konstrukcyjnej w zakresie budowy/przebudowy/modernizacji dachów obiektów

sportowych o kubaturze min 4000 m3.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=05b68...

8 z 17 2018-03-16, 14:10



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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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. Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć: 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień składania

ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 1 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
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć: 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na

dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2

do siwz). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Po otwarciu ofert: 1) Zamawiający przed

udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 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)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=05b68...

10 z 17 2018-03-16, 14:10



informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.

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

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem

składania ofert tj. do 4 kwietnia 2018 r. godz. 10:00 wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa

tysiące złotych).

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:

Nie
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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:

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:

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:
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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

Kryteria Znaczenie

Cena ryczałtowa oferty brutto 85,00

termin realizacji zadania 15,00

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:
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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:

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
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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:

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. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy: 1) Termin realizacji etapu II może ulec zmianie

w drodze obustronnie podpisanego aneksu: a) w przypadku konieczności złożenia dodatkowych

wymaganych przez Starostwo Powiatowe dokumentów lub wyjaśnień co może skutkować późniejszym

terminem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest

zgłosić ten fakt pisemnie Zamawiającemu dołączając postanowienie Starosty Polkowickiego. b) gdy

Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o

których mowa w art.67 lub robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych, 2) Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron wskazanych w umowie. Zmiana
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przedstawicieli stron wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia stron. 3) Dopuszcza się zmianę

zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 2. Wszelkie zmiany umowy jak w ust. 1 pkt 1 lit.

a) – b) lub pkt 2 lub pkt 3 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

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: 2018-04-04, godzina: 10:00,

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

> PLN

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:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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