Ogłoszenie nr 509941-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO –
KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ
ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA OBIEKCIE MOSIR
W PABIANICACH
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 %)
0%

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
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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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: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny
33045300000, ul. ul. Stefana "Grota" Roweckiego 3 , 95200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
0-42 212 10 57, e-mail komor@mosir.pabianice.pl, faks 0-42 212 10 54.
Adres strony internetowej (URL): http://www.mosir.pabianice.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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)
Tak
http://www.mosir.pabianice.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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Tak
http://www.mosir.pabianice.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:
osobiście lub listownie lub kurierem
Adres:
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

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: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ BIEŻNI
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ NA OBIEKCIE MOSIR W PABIANICACH
Numer referencyjny: 1/2017
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 opracowanie wielobranżowej pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przebudowy istniejącej bieżni lekkoatletycznej oraz elementów towarzyszącej infrastruktury technicznej
znajdującej się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach zlokalizowanego przy
ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach i obejmującej: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c)
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, d) kosztorys inwestorski, e) przedmiar.
2. Wytyczne dla projektantów - założenia do projektu przebudowy bieżni i urządzeń lekkoatletycznych o
charakterze treningowym wraz z koncepcją graficzną docelowego rozmieszczenia elementów
zagospodarowania terenu zostały zawarte w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. 3. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich
niezbędnych działań faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w
szczególności do: a) Uzyskania - w razie zaistnienia takiej potrzeby - na swój koszt aktualnej mapy do
celów projektowych i/lub kopii aktualnej mapy zasadniczej (lokalizacyjnej), b) Uzyskania na swój koszt
wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych oraz formalnych (w tym gestorów mediów, organów
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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administracyjnych, PZLA), c) Uzyskania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego
pełnomocnictwa, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, bez uwag i sprzeciwu
upoważnionych organów. d) Przedłożenia pozostałych opracowań objętych przedmiotem zamówienia (w
szczególności operatu wodno – prawnego) w formie i postaci zgodnej z przepisami prawa i określonymi
przez Zamawiającego wymogami. e) Zapewnia uczestnictwa Architekta, pełniącego funkcję głównego
projektanta, we wszystkich spotkaniach z Zamawiającym, związanych z realizacją przedmiotowej
dokumentacji, w szczególności na etapie przyjmowania założeń projektowych. f) Świadczenia usług
wsparcia technicznego dla Zamawiającego, na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania
przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, w zakresie odnoszącym się do technicznych
wymagań wynikających ze zrealizowanych przez Wykonawcę opracowań, w szczególności
przygotowywania projektów odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych
dotyczących tych opracowań. g) Świadczenia usługi nadzoru autorskiego na całym etapie realizacji robót
budowlanych, które wynikną ze sporządzonych opracowań technicznych, w tym również dokonywania
niezbędnych zmian projektowych stanowiących następstwo realizowanych prac budowlano instalacyjnych. 4. Zamawiający informuje, że otrzymany w wyniku realizacji przedmiot zamówienia
będzie wykorzystywany do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy pzp w celu wyłonienia
wykonawców robót budowlanych, i w związku z tym oczekuje opracowań, których treść nie będzie
naruszała postanowień art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Opracowania winny być
wykonane i przekazane Zamawiającemu w wersji (postaci): a) papierowej – minimum: - Wielobranżowy
projekt budowlany – 6 kompletów, - Wielobranżowy projekt wykonawczy – 4 komplety, - Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 komplety, - Kosztorysy inwestorskie i nakładcze
(przedmiary) – po dwa komplety, b) elektronicznej – 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej
(odpowiednio z rozszerzeniem DWG, WORD, EXCEL, ATH lub kompatybilnym) oraz nieedytowalnej w
formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF). 6. Opracowania winny zostać sporządzone zgodnie z
wytycznymi zawartymi w: a) dla projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych – Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). b) dla kosztorysów - Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (D. U. z 2004 roku, nr
130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 7. Kody CPV - 71.24.00.00-2– Usługi architektoniczne,
inżynieryjne i planowania. 8. Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy (150 dni) od momentu
podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy - 01.07.2017 roku. Ostateczny termin realizacji
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny
merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 9. Warunki
finansowe rozliczeń: a) podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy,
potwierdzający realizację przedmiotu w pełnym zakresie - fakturowanie jednoetapowe, b) przed
podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego, nastąpi sprawdzenie przekazanych opracowań pod
względem kompletności i zgodności ich zawartości z wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia - szczegółowa procedura w tym zakresie została określona we wzorze umowy. c)
wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo
wystawionej faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie
obowiązywania umowy. e) wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie
zobowiązany ponieść z tytułu pozyskania dokumentów towarzyszących, takich jak mapy sytuacyjne
(lokalizacyjne), wypisy, wyrysy, uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje i pozwolenia itd. f) w ramach
zaproponowanego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się pełnienia obowiązków nadzoru
autorskiego na etapie realizacji prac objętych opracowaniami przedmiotowego postępowania w zakresie i z
częstotliwością niezbędnymi do prawidłowego ich przebiegu na etapie realizacji - przewidywany termin
realizacji prac nie powinien przekroczyć 31.12.2022 roku, a częstotliwość świadczonego nadzoru
autorskiego bezpośrednio na budowie winna wynosić - średnio minimum 2 wizyty w miesiącu, przy czym
czasookres realizacji prac nie powinien przekroczyć 24 miesięcy. g) w ramach zaproponowanego
wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego wszystkich
autorskich praw majątkowych do powstałych w toku realizacji umowy opracowań w zakresie określonym
w umowie, w szczególności do przeniesienia na rzecz Zamawiającego praw obejmujących: - wytwarzanie
nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych,
informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu
magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; - wprowadzanie do obrotu oryginału albo
egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, bez
ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; - wprowadzenie
do pamięci komputera i systemów operacyjnych; - rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub
teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby miały dostęp do utworu w wybranym
przez siebie miejscu i czasie; - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie,
remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; - wydawanie całości lub
fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony),
wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów; rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu
śródtytułów, podtytułów, opisów; - wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

II.5) Główny kod CPV: 71240000-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
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: 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:
lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia
tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w
tym okresie zrealizował minimum 2 podobne zamówienia, tj. opracował (sporządził) wielobranżową
dokumentację projektowo – kosztorysową (zwierającą projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie wraz z
przedmiarami) budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy obiektów sportowych – stadionów piłkarsko
– lekkoatletycznych i/lub tylko lekkoatletycznych zawierających co najmniej pełnowymiarowe boisko
lekkoatletyczne z bieżnią 4 torową, trybunami z miejscami siedzącymi na minimum 200 osób, z
zastrzeżeniem iż co najmniej 1 zamówienie dotyczy realizacji według wytycznych IAAF i PZLA –
stadion lekkoatletyczny co najmniej kategorii VB i posiadającego pozytywną opinię Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki wraz z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia publicznego: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe bez
ograniczeń w branży architektonicznej - posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w
projektowaniu; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe bez ograniczeń w
branży konstrukcyjno – budowlanej - posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w
projektowaniu; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe bez ograniczeń w
branży drogowej - posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu; - minimum 1
osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe bez ograniczeń w branży instalacyjnej sanitarnej
- posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu; - minimum 1 osobą posiadającą
uprawnienia budowlane projektowe bez ograniczeń w branży instalacyjnej elektrycznej - posiadającym
co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia
budowlane projektowe bez ograniczeń w branży sieciowej sanitarnej - posiadającym co najmniej
3-letnie doświadczenie w projektowaniu; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
projektowe bez ograniczeń w branży sieciowej elektrycznej lub elektroenergetycznej - posiadającym co
najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu. Doświadczenie to będzie liczone od dnia uzyskania
uprawnień do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Uwaga. Ilekroć Zamawiający wymaga
określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65)
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
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:
Nie dotyczy.
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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. Wykaz (według wzoru zawartego w SIWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według wymagań
Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c (część pierwsza) SIWZ, z podaniem
przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. Wykaz osób
(według wzoru zawartego w siwz) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c (część
druga) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien zawierać
informacje o realizacjach zamówień, potwierdzających dysponowanie odpowiednim doświadczeniem.
3. Aktualna opłacona polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt.
b. SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
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
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym
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mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli
dotyczy),

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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych) na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy

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

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
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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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:
Nie

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:
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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:
Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

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

Znaczenie

najniższa cena

60

termin realizacji

20

doświadczenie projektanta w branży architektonicznej 20

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):
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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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:
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licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
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:
Wzór umowy (w tym istotne postanowienia umowy, w tym dopuszczalność zmian w umowie) według
którego zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, został zawarty w załączniku nr 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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: 2017-05-31 , 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
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400P...
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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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