Ogłoszenie nr 562358-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sycowie” przez Powiat Oleśnicki współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, krajowy numer
identyfikacyjny 93193469600000, ul. ul. J. Słowackiego 10 , 56400 Oleśnica, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks
713 140 110.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.powiat-olesnicki.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: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.powiat-olesnicki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
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:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:

Powiat Oleśnicki, ul. J.Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, Pokój nr 122- Biuro Podawcze na
parterze budynku
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: Wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sycowie”
Numer referencyjny: ZP.272.1.7.2018
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 sporządzenie dokumentacji
projektowej w branżach: 1) architektoniczno-budowlanej 2) sanitarnej 3) elektrycznej 2.
Lokalizacja: budynki A, B, C, D oraz sala gimnastyczna w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, (56-500), gm. Syców, powiat oleśnicki
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej zawierającej w
szczególności: 1) Projekty budowlano-wykonawcze – 4 egz., 2) Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz., 3) Przedmiary robót – po 2 egz. w
poszczególnych branżach i zakresach robót, 4) Kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. w
poszczególnych branżach i zakresach robót, 5) Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia,
zgłoszenia i zatwierdzenia wymagane przepisami, niezbędne do uzyskania przez
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę instalacji gazowej 6) Wersję elektroniczną
ww. dokumentów Wymienione dokumenty muszą opisywać przedmiot zamówienia na
wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w sposób nie

utrudniający uczciwej konkurencji. 4. Aktualny stan systemu grzewczego w budynkach:
Jedna kotłownia spalająca węgiel, znajdująca się w budynku A – zasilająca budynki: A, B, C,
D oraz salę gimnastyczną 5. Stan po modernizacji: Dwie kotłownie gazowe, tj. I – w budynku
A – zasilająca budynek A oraz salę gimnastyczną; II – w budynku B/D – zasilająca budynki:
B, C, D 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: BUDYNEK A oraz SALA
GIMNASTYCZNA Powierzchnia całkowita budynku: 2215,69 m2 Kubatura całkowita:
7740,10 m3 Liczba kondygnacji: 3 - ocieplenie ścian zewnętrznych – ściana wschodnia części
sportowej (pozostałe ściany zostały już wcześniej zmodernizowane i ocieplone); - ocieplenie
ściany dzielącej łącznik i część dydaktyczną; - ocieplenie dachów, wykonanie modernizacji
stropodachu łącznika budynku głównego szkoły z salą gimnastyczną w klasie odporności
ogniowej RE30 poprzez obudowę od spodu płytami GKF w systemie RE30; wykonanie
pokrycia dachowego budynku głównego w klasie odporności ogniowej RE30; modernizacja
stropów; obrobienie kominów, wymiana opierzeń w niezbędnym zakresie; - wymiana stolarki
otworowej drzwiowej oraz okiennej (dodatkowo – montaż drzwi o klasie odporności
ogniowej EI60 w ścianie oddzielającej budynek główny od łącznika); - modernizacja źródła
ciepła; - modernizacja systemu grzewczego z kotła spalającego węgiel na kondensacyjny
kocioł gazowy, wymiana armatury i urządzeń pomocniczych, wymiana instalacji i grzejników
żeliwnych na grzejniki płytowe wyposażone w armaturę grzejnikową z głowicami
termostatycznymi. Pompy obiegowe. Kotłownia zasilająca budynek A + salę gimnastyczną; modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej z kotłem gazowym i kaskadą pomp ciepła;
Modernizacja instalacji spowoduje rezygnację z miejscowego podgrzewania cwu w
podgrzewaczach elektrycznych na centralne przygotowanie cwu i doprowadzenie jej do
punktów odbioru; - modernizacja oświetlenia wbudowanego (źródła światła i zasilanie
instalacji oświetleniowej); projektowane ulepszenie systemu oświetlenia budynków obejmuje
instalację paneli fotowoltaicznych (jedna instalacja dla całego kompleksu szkolnego); źródła
światła wraz z oprawami i osprzętem oraz elementy wewnętrznej instalacji
elektroenergetycznej związane z oświetleniem w części ogrzewanej budynku. Oświetlenie
pomieszczeń nieogrzewanych w piwnicy pozostanie niezmienione. Istniejące oświetlenie
jarzeniowe i żarowe zostanie zmienione na oświetlenie LED. Zapotrzebowanie energii
elektrycznej na oświetlenie zostanie zaspokojone w 58,3 % z projektowanej instalacji Pv o
mocy 50kWp. Pozostałe 41,7 % zapotrzebowania zostanie zaspokojone z sieci energetycznej.
W instalacji po ulepszeniu zastosowano proste elementy sterowania i regulacji oświetlenia
pozwalające na elastyczne dostosowywanie parametrów pracy do rzeczywistych potrzeb
(ściemniacze, czujniki ruchu) – rozwiązania te pozwolą na oszczędności zużycia energii
elektrycznej oraz poprawią komfort oświetleniowy i wydłużą żywotność eksploatowanych
urządzeń oraz źródeł światła. Wymiana opraw z możliwością zastosowania świetlówek, w
tym świetlówek ledowych, świetlówek kompaktowych oraz prostego systemu zarządzania
energią. Powyższy opis modernizacji oświetlenia dotyczy wszystkich budynków – A,B,C,D
oraz sali gimnastycznej. BUDYNEK C Powierzchnia całkowita budynku: 501,90 m2
Kubatura całkowita: 1889,80 m3 Liczba kondygnacji: 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych +
usunięcie zawilgoceń, zabezpieczenie ścian przed ponownym zamakaniem; - ocieplenie
stropodachu nad aulą, obrobienie kominów, wymiana opierzeń w niezbędnym zakresie; wymiana stolarki otworowej drzwiowej oraz okiennej; - modernizacja źródła ciepła; modernizacja systemu grzewczego (jak w budynku B+D); - modernizacja systemu ciepłej
wody użytkowej z kotłem gazowym i kaskadą pomp ciepła; Modernizacja instalacji
spowoduje rezygnację z miejscowego podgrzewania cwu w podgrzewaczach elektrycznych
na centralne przygotowanie cwu i doprowadzenie jej do punktów odbioru; - modernizacja
oświetlenia wbudowanego (opis jak w budynku A). BUDYNEK B + D Powierzchnia
całkowita budynków: 3373,10 m2 Kubatura całkowita: 14 821,60 m3 Liczba kondygnacji: 3 ocieplenie ścian zewnętrznych + usunięcie zawilgoceń, zabezpieczenie ścian przed

ponownym zamakaniem, wewnętrznych, ścian w gruncie, piwnic, docieplenie istniejących
bram, usunięcie zawilgoceń; - ocieplenie stropodachów; obrobienie kominów, wymiana
opierzeń w niezbędnym zakresie; - wymiana stolarki otworowej drzwiowej i okiennej;
wymiana bram stalowych na bramy segmentowe; wymiana naświetli na witryny; modernizacja źródła ciepła; - modernizacja systemu grzewczego z kotła spalającego węgiel
(w budynku A) na kaskadę dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych, wymiana armatury i
urządzeń pomocniczych, wymiana instalacji i grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe
wyposażone w armaturę grzejnikową z głowicami termostatycznymi. Pompy obiegowe.
Będzie to kotłownia zasilająca budynki B,C,D; - modernizacja systemu ciepłej wody
użytkowej z kotłem gazowym i kaskadą pomp ciepła; - modernizacja oświetlenia
wbudowanego (opis jak w budynku A). Uwaga ! Przy projektowaniu należy uwzględnić
wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników po termomodernizacji wykazanych w
załącznikach do audytów. 7. Zamawiający dysponuje oraz udostępni Wykonawcy następujące
materiały pomocnicze: 1) Inwentaryzacja budowlana budynków szkoły (opis techniczny,
rzuty, przekrój, elewacja) – grudzień 2010 r. w wersji jedynie papierowej 2) Audyty
energetyczne budynków (dla budynku A + sala gimnastyczna, dla budynku C, dla budynku
B+D) – październik 2017 r. 3) Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG
Wrocław – lipiec 2017 r. Wymienione dokumenty zamawiający udostępnia na stronie BIP
jako załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi także wzór
umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 8. W cenie ofertowej należy również
uwzględnić: - aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej
dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; (w
przypadku wystąpienia takiej konieczności), - przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do
opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego
terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
(w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców
przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o
przedmiotową dokumentację). - nadzór autorski 9. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71242000-6
- przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71248000-8 nadzór nad
projektem i dokumentacją 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 12.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 13. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 14. Informacja na temat
możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
14.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 14.2 W przypadku powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w
formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom. 14.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V. niniejszej
Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 14.4 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części
zamówienia na lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie
zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych podwykonawców. 14.5 Jeżeli
zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 14.6 Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie zamówienia. 15. Wymagania stawiane wykonawcy: 15.1 Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia. 15.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy, 15.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia
uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 15.4
Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 15.5 Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71248000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji umowy: 20 tygodni od dnia podpisania
umowy Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia na ten
temat znajdują się w pkt. XIV 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: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał należycie co najmniej : a) 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto
każda, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wielobranżowej (min. 2 branże)
na budowę i/lub przebudowę i/lub termomodernizację i/lub remont budynku (z podaniem
nazwy Zleceniodawcy, terminu realizacji, wartości) - Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z
załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty
(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 wykonanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji,
gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w
art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez
Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca –
brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia b) Wykonawca wykaże, że dysponuje/będzie
dysponował osobą/osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.
posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, tj. posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w myśl ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) w specjalności: architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.), lub
spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) tj. osobą/ami której/ych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie
usług transgranicznych”). Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie
kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.- wzór wykazu osób stanowi załącznik
nr 6 do siwz UWAGA! w sytuacji gdy Wykonawca w wykazie osób (wykaz zostanie złożony
przez Wykonawcę najwyżej ocenionego) przedstawi osoby które są jego pracownikami lub z
którymi Wykonawca zawarł lub zawrze bezpośrednio umowy cywilnoprawne (zlecenia,
dzieło), należy rozumieć, że jest to zasób własny Wykonawcy, tzw. udostępnienie
bezpośrednie. Wtedy w wykazie osób należy wskazać ,,zasób własny" i nie jest wymagane
złożenie zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. 1) Wykonawca może
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 2) Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.- treść oświadczenia została
zamieszczona w załączniku nr 8 do siwz 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona
badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia,
zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: a. zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności
technicznych lub zawodowych, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia . 5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na
celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu wspólnie.
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:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:
W terminie 3 dni od przekazania na stronie internetowej Informacji o treści złożonych ofert ,
Wykonawca przekazuje 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 niniejszym
postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług (zgodnie z opisem warunku określonym w pkt V SIWZ) wykonanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy- wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Mając na uwadze art. 23 ust.
5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej

podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie
w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w
całości przez Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się
Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2) wykaz osób –(zgodnie z
opisem warunku określonym w pkt V SIWZ) , 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 uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu
osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2.
SIWZ, nie są dołączane do oferty- zamawiający stosuje procedurę odwróconą ( o której mowa
w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp). 4. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać
następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3)
Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) SIWZ dla
każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1.SIWZ składane
są wspólnie. 5. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu
dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających
zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej . 5) Oferta, wszystkie wymagane
załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. 8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 9) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności
oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
10) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów, 11) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o
ile są one aktualne. 6. Podwykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców na warunkach i zasadach określonych w art. 36b i 36ba
Pzp z wyłączeniem art. 36 ba ust. 3 Pzp. 7. Postanowienia dotyczące dokumentów dot.
Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt. VII.1. ppkt. 2). SIWZ 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć
dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) SIWZ jeżeli Wykonawca w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów.(załącznik nr 8 do SIWZ) 3)W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona
spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy
załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
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:
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
60,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
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. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia
umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 3. Zamawiający
przewiduje zmiany postanowień umowy. 4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
zezwala na to ustawa pzp lub zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne
zmiany umowy i warunki takich zmian określają wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz
ustawa pzp. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane
jedynie za obopólną zgodą Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności. 6. Zakazuje się istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. 7.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadkach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, a także wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2)
umowy(projektu-zalącznik n7 do siwz), z powodów wymienionych w § 2 ust.5 niniejszej
umowy; 2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy; 3) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.
powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 4)
zmiany rozwiązań technicznych przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wynikające z
ujawnionych w trakcie wykonywania Umowy zmian w stosunku do danych przedstawionych
przez Zamawiającego; 5) Projektant może podczas wykonywania Umowy zaproponować
Zamawiającemu zmianę w realizacji Umowy, jaką Projektant uzna za pożądaną w celu
polepszenia jakości, sprawności lub bezpieczeństwa, obniżenia kosztów konserwacji lub
eksploatacji projektowanego Obiektu lub w inny sposób korzystną dla Zamawiającego; 6)
Wydłużenia okresu rękojmi o dowolny okres; 7) Zmiany przepisów prawa mających wpływ
na wykonanie przedmiotu umowy. 4. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
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: 2018-06-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

