
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego: Opracowanie

dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa,

rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum

profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z infrastrukturą techniczną”

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

Ogłoszenie nr 599311-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.
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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: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O.

Sokołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 29517100000, ul. ul. Gładkie 1 , 34500 Zakopane, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalsokolowski.pl, faks 182 014 632.

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalsokolowski.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):

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

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:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.szpitalsokolowski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpitalsokolowski.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:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prao

pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz 2015r oz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane
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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 projektowej

wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa

budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów

klatki piersiowej wraz z infrastrukturą techniczną”

Numer referencyjny: A.ZP-271-25/17

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
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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 dokumentacji projektowej wykonawczej oraz

kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego

dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z

przebudowa sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz

przebudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów

medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie SN i nN i zewnętrzną siecią

oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o

nawierzchni utwardzonej, muru oporowego na działkach nr ewid 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4 w

Zakopanem”. 2. W skład inwestycji wchodzą: 1) 5-kondygnacyjna dobudowa, dobudowa dźwigu

szpitalnego, 4-kondygnacyjna dobudowa oraz przebudowa północno – wschodniej części budynku

szpitalnego; 2) przebudowa budynku tlenowni; 3) budowa nowej stacji trafo zgodnie z warunkami

przyłączenia; 4) budowa linii kablowej średniego napięcia kV; 5) budowa drogi pożarowej; 6)

zagospodarowanie i uzbrojenie terenu ( z wyjątkiem przekładki sieci cieplnej i przyłącza energetycznego

kolidującego z inwestycją oraz muru oporowego); 7) mała architektura i zieleń. 3. Podstawą do

opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej jest Projekt

budowlany wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi zatwierdzonymi: 1) Decyzją pozwolenie

na budowę nr 101/14 z dnia 04.04.2014r wydaną przez Starostę Powiatu Tatrzańskiego, 2) Decyzją

zmieniającą pozwolenie na budowę nr 351/17 z dnia 18.09.2017r wydaną przez Starostę Powiatu

Tatrzańskiego, stanowiący załącznik nr 1 do siwz w formacie PDF. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w

szczególności: 1) Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego - 4 egzemplarze ( papierowo). 2)

Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w tym administracyjnych, jeśli będą wymagane, w

tym wykonania dokumentacji radiologicznej pomieszczenia RTG wraz z uzgodnieniem u Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego w Krakowie dla nowego urządzenia, które Inwestor planuje zakupić w grudniu

2017r. 3) Wykonanie projektu technologicznego wraz z zestawieniem wyposażenia - 4 egzemplarze (

papierowo) 4) Wykonanie STWIOR - 4 egzemplarze (papierowo) 5) Wykonanie przedmiarów robót – 2

egzemplarze (papierowo) 6) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z założeniami wyjściowymi do

kosztorysowania oraz zestawienie kosztów przedsięwzięcia w tym kosztorys dla całej inwestycji, z

podziałem na branże i poszczególne kondygnacje budynku (umożliwiający etapowanie inwestycji na

wybrane kondygnacje) – 2 egzemplarze (papierowo) 7) Całość dokumentacji w formacie pdf oraz

dodatkowo kosztorys inwestorski w formie edytowalnej np. Ath, Xml, Zuzia, należy również złożyć na
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nośniku elektronicznym - 2 szt. 4. Opracowana dokumentacja projektowa musi stanowić gotowy opis

przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

robót budowlanych przedmiotowej inwestycji. Wykonawca (Projektant) będzie zobowiązany udzielać

odpowiedzi na zapytania Wykonawców przyszłego postępowania na roboty budowlane. 5. Dokumentacja

projektowa musi być opracowana, w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie robót budowlanych

będących w zakresie inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 1)

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) 2)

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.

1579) 3) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (

Dz.U. z 2004 Nr 130, poz.1389 ze zm.), 4) przepisami Rozporządzenia Ministra 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 (Dz. U. z

2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.), 5) przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012

r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) 6) przepisami Rozporządzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), 7) wytycznymi zawartymi w

tematycznych przepisach szczegółowych, 8) obowiązującymi Polskimi Normami, 9) zasadami wiedzy

technicznej. 6. Minimalny okres gwarancji na przedmiot umowy: 36 miesięcy 7. Zamawiający informuje,

że Wykonawca, wykonując opracowanie projektowe, nie może go opisywać poprzez wskazywanie

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką opracowania i

Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu

towarzyszyć będą wyrazy „ lub” równoważny”. 8. Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne

części służyć będzie następującym celom: 1) opisowi przedmiotu zamówienia do postępowania(ań) o

udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będzie udzielone w oparciu o ustawę

Prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane obiektu zgodnie z

powołaną powyżej ustawą, 2) realizacji robót budowlanych. 9. Wymagania dot. zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu

zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji

zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
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określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

79930000-2

79932000-6

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: 91

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

91

II.9) Informacje dodatkowe:
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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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy-

w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 (dwie ) usługi polegające na wykonaniu

wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmujące w swoim zakresie nadbudowę,

rozbudowę, przebudowę lub budowę obiektu użyteczności publicznej (zdefiniowanego w

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tj. Dz.U. z 2015 poz. 1422), o kubaturze min. 8000

m3 każdy. b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane do jego realizacji tj.

posiadającymi odpowiednie uprawnienia projektowe określone przepisami prawa budowlanego i

doświadczenie, w zakresie poniższych specjalności: - Główny projektant Architekt - uprawnienia

projektowe architektoniczne do projektowania bez ograniczeń z doświadczeniem w samodzielnym

projektowaniu min. 3 lata - Konstruktor - uprawnienia projektowe do projektowania w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem w samodzielnym projektowaniu min. 3

lata - Projektant instalacji wod-kan, c.o, wentylacyjnych, gazowych - uprawnienia projektowe do

projektowania w w/w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń. - Projektant instalaci w zakresie sieci

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia projektowe do projektowania
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w w/w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń. Uwaga: Projektanci powinni posiadać uprawnienia

budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane ( jt. Dz. U z 2016 poz.290) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz.U z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną

stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. 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

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 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
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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. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

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:

a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, 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 zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (należy wypełnić załącznik nr 4 do

niniejszej specyfikacji), 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 – na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w punkcie pkt 9)

ppkt. 1.2.3 a) siwz. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 ( należy wypełnić załącznik nr 5 do siwz) Wykonawca w przedmiotowym

wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 9) ppkt. 1.2.3 b) 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
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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. Wraz z ofertą należy złożyć: - oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; -

wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć

ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do

specyfikacji); - zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9) ppkt. 4.1-4.4 siwz – jeżeli

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 2. W terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: -

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 3. Na

wezwanie Zamawiającego: dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku

istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje

się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach

podmiotu trzeciego.

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:
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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:
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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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=10dffd78...

13 z 17 2017-10-10, 10:31



IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

terminrealizacji 20,00

doświadczenie głównego projektanta 20,00

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:
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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:
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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.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zamiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień

zawartych w art., 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość

zmian umowy, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą

dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany

przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy 2) zmian postanowień umowy w zakresie

ceny zgodnie z postanowieniami § 7 ust.3 umowy tj. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny z uwagi na

ustawową zmianę stawki podatku VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury, przy czym zmianie

ulegnie wyłącznie cena brutto; 3) zmian terminu realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami § 6 ust.

2 umowy t.j. Zmiana terminu realizacji , określonego wumowie jest dopuszczalna w przypadku: -

opóźnienia w uzyskaniu wymaganych stosownych zgód, pozwoleń, decyzji w tym administracyjnych lub

uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu

umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu, - wstrzymania przez

Zamawiającego z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy

wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie

przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac; 4) zmian w zakresie: osób kluczowych dla

realizacji zamówienia o których mowa w § 10 ust.1 umowy, zgodnie z postanowieniami § 10 ust.3-5

umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2017-10-18, godzina: 09:30,

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

> polski

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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