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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170472-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Świnoujście: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 072-170472
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Świnoujście
811684290
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
Tel.: +48 913278699
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Faks: +48 913278699
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.swinoujscie.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla Projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury
portu w Świnoujściu– etap I”
Numer referencyjny: WIM271.1.3.2019
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II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do
złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)/pozwolenia a
budowę/ przez Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania
zadania inwestycyjnego pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu etap I” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 923 298.00 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową i
Przebudowa drogi powiatowej ul Ludzi Morza – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej
Część nr: I

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świnoujście

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:
— Zadanie nr 1. Przebudowę drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i
Dworcową – L= około 4198 m.
Uwaga: Zamawiający jest w posiadaniu projektu ścieżki rowerowej pt. „Budowa układu dróg rowerowych w
celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” – wybór
wykonawcy robót budowlanych jest w toku.
Uwaga: Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje budowę magistrali wodociągowej i przebudowę kanalizacji
sanitarnej, należy zwrócić uwagę na stosowne uzgodnienia w zakresie przebiegu wodociągu i ewentualnych
kolizji.
Uwaga: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w
Szczecinie i Świnoujściu”, w ramach którego zaprojektowane są przejazdy kolejowo-drogowy przez tory w ul.
Barlickiego. Należy skoordynować projektowanie przebudowy ul. Barlickiego z już zaprojektowanymi przez PKP
rozwiązaniami projektowymi.
— Zadanie nr 3a - Przebudowę drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i
nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las) - Odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o
długości ok. 220m
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta drogowego / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 257 372.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działanie 3.2 "Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych" POIiŚ
2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Barlickiego z DK 3 (włącznie z przekroczeniem bezkolizyjnym linii
kolejowych i dowiązaniem do realizowanego przez polskie LNG wiaduktu)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świnoujście

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3 (włącznie z
przekroczeniem bezkolizyjnym linii kolejowych i dowiązaniem do realizowanego przez Polskie LNG wiaduktu
nad ulicą Barlickiego w ciągu ulicy Ku Morzu) – L= około 770 m + 270 (wloty)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta drogowego / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta mostowego / Waga: 30 %
Cena - Waga: 50 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 517 298.00 EUR
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działanie 3.2 "Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych" POIiŚ
2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą z
wyłączeniem odcinka będącego częścią węzła drogowego Świnoujście - odcinek południowy
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świnoujście

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 3b. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego
i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las) – odcinek południowy od projektowanego węzła
„Świnoujście” przy przejeździe kolejowym do nowoprojektowanej drogi tzw. Obwodnicy Bazy Las L= około 1231
m

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta drogowego / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 216 482.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działanie 3.2 "Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych" POIiŚ
2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świnoujście

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 4.Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza L= około 769 m + 113 m (wloty).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta drogowego / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 131 534.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działanie 3.2 "Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych" POIiŚ
2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu) pomiędzy wjazdem na falochron wschodni i latarnią morską
wraz z budową parkingu
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świnoujście

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu) pomiędzy wjazdem na falochron wschodni i
latarnią morską wraz z budową parkingu - L= około 1306 m
Uwaga: zadanie składa się trzech odcinków:
Odcinek a - przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ku Morzu od długości ok. 700 m od bramy do Portu do
falochronu wschodniego
Odcinek b- przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ku Morzu od długości ok. 603 m pomiędzy bramą do Portu a
latarnią morską
Odcinek c - budowa parkingu na ternie oznaczonym wg mpzp symbolem TP.V.T.07
Uwaga: zaprojektować ciąg pieszo-jezdny o ruchu uspokojonym od parkingu do latarni morskiej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta drogowego / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 659.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działanie 3.2 "Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych" POIiŚ
2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Przebudowa odc. drogi gminnej ul. Fińskiej od wyjazdu z Terminalu Promowego do planowanego skrzyżowania
(rondo) stanowiącego połączenie z planowaną drogą S3 i wjazdem do planowanej przeprawy tunelowej
Część nr: 6
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świnoujście

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 6. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Fińskiej od wyjazdu z Terminalu Promowego do
planowanego skrzyżowania typu rondo stanowiącego połączenie z planowaną drogą ekspresową S-3 i wjazdem
do projektowanej przeprawy tunelowej – L= około 542 m.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta drogowego / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 659.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działanie 3.2 "Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych" POIiŚ
2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż:
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Odpowiednio dla części zamówienia:
— część I – 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych)
— część II – 1 000 000 PLN (jeden milion złotych)
— część III – 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych)
— część IV – 300 000 PLN (trzysta tysięcy złotych)
— część V – 300 000 PLN (trzysta tysięcy złotych)
— część VI – 100 000 PLN (sto tysięcy złotych).
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany
przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony
kurs przed tym dniem.
2.2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
2.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku
którego opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 2.1 będzie oceniane łącznie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawcy – projektowanie:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających
na, co najmniej:
Część I: zaprojektowanie budowy lub przebudowy dróg klasy minimum „Z” o długości min. 4 km
Część II: zaprojektowanie budowy drogowego obiektu inżynierskiego klasy „Z” o minimalnej rozpiętości
teoretycznej najdłuższego przęsła 40 metrów w ciągu drogi klasy minimum „Z”
Część III: zaprojektowanie budowy lub przebudowy dróg klasy minimum „Z” o długości min. 1,2 km
Część IV: zaprojektowanie budowy lub przebudowy dróg klasy minimum „Z” o długości min. 0,7 km
Część V: zaprojektowanie budowy lub przebudowy dróg klasy minimum „Z” o długości min. 1,3 km
Część VI: zaprojektowanie budowy lub przebudowy dróg klasy minimum „Z” o długości min. 0,5 km
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
b) Wykonawcy – projektowanie - osoby:
Część I:
1. Główny Projektant branży drogowej, posiadający doświadczenie przy opracowaniu minimum jednej
dokumentacji projektowej PB dla budowy lub rozbudowy/przebudowy co najmniej jednej drogi klasy „Z” o
długości min. 4 km.
Część II:
2. Projektant branży mostowej, posiadający doświadczenie przy opracowaniu minimum jednej dokumentacji
projektowej PB dla budowy lub rozbudowy co najmniej jednego obiektu mostowego klasy obciążenia „A” o
minimalnej rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła 40 metrów w ciągu drogi klasy minimum „Z”.
Część III:
1. Główny Projektant branży drogowej, posiadający doświadczenie przy opracowaniu minimum jednej
dokumentacji projektowej PB dla budowy lub rozbudowy/przebudowy co najmniej jednej drogi klasy „Z” o
długości min. 1,2 km.
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Część IV:
1. Główny Projektant branży drogowej, posiadający doświadczenie przy opracowaniu minimum jednej
dokumentacji projektowej PB dla budowy lub rozbudowy/przebudowy co najmniej jednej drogi klasy „G” o
długości min. 0,7 km.
Część V:
1. Główny Projektant branży drogowej, posiadający doświadczenie przy opracowaniu minimum jednej
dokumentacji projektowej PB dla budowy lub rozbudowy/przebudowy co najmniej jednej drogi klasy „L” o
długości min. 1,3 km.
Część VI:
1. Główny Projektant branży drogowej, posiadający doświadczenie przy opracowaniu minimum jednej
dokumentacji projektowej PB dla budowy lub rozbudowy/przebudowy co najmniej jednej drogi klasy „Z” o
długości min. 0,5 m.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek opisany w pkt a musi spełniać w całości co najmniej jeden z
wykonawców, warunek opisany w pkt b również musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, natomiast ten
z wykonawców który spełnia warunek a nie musi jednocześnie spełniać warunku b i odwrotnie, w tym sensie że
wskazując spełnienie warunku a i b wykonawcy mogą łączyć potencjały.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie z dokumentami zamówienia, w tym ze wzorem umowy.
2. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki tych zmian określono w §13 umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/05/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/05/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, POLSKA, sala nr 1
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
— cz. I zamówienia: 23 000 PLN
— cz. II zamówienia: 45 000 PLN
— cz. III zamówienia: 19 000 PLN
— cz. IV zamówienia: 11 000 PLN
— cz. V zamówienia 10 000 PLN
— cz. VI zamówienia 4 000 PLN.
2. Z uwagi na limit znaków pełen wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu, wraz z informacją o
zasadach i formie ich składania, Zamawiający zawarł w punkcie 9, 10, 11, 12 Tom I IDW.
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty w postaci elektronicznej i
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
— ofertę - ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z pkt. 14 IDW (formularz 2.1),
— oświadczenie według wzoru stanowiącego formularz 3.2,
— dokument JEDZ.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (Formularz 2.1) oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1) Formularz Cenowy – Formularz 2.2.(Tom I, Rozdział 2 IDW).
2) Formularz „Kryteria pozacenowe” - Formularz 2.1 (Tom I, Rozdział 2 IDW).
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;
1a) wykaz osób, o którym mowa w pkt 9.7.1 d IDW, w zakresie niezbędnym do oceny oferty na podstawie
ustalonych kryteriów oceny ofert;
2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane
postanowieniami pkt 10.7. IDW;
3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
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baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Zamawiający
wymaga złożenia dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Gwaranta/Poręczyciela/Wystawcy dokumentu. Oryginał wadium, sporządzony w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta,
nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu
gwarancyjnego do gwaranta.
4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt. 9.7 IDW.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
oświadczenia i dokumenty zgodnie z pkt 9.7, 9.10 i 9.13 IDW.
7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, na zasadach określonych w pkt. 9.3 IDW.
8. Zamawiający przewiduje możliwość oceny ofert w trybie a art. 24aa ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na
elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołań:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.
zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2019
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