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Powiat Gryfiński: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w

ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km

4+730
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 576290-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. 
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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 Gryfiński, krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul.

Sprzymierzonych  4 , 74100   Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-

mail starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002. 

Adres strony internetowej (URL): www.gryfino.powiat.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)

Tak 

www.bip.gryfino.powiat.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak 

www.bip.gryfino.powiat.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: 

forma pisemna 

Adres: 

POWIAT GRYFIŃSKI, UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

 

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 technicznej dla
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zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z

dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730 

Numer referencyjny: ZD.272.21.2018.MW 

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: 3.1.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.:

Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku

od km: 3+322 do km 4+730”. 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: CPV:

71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.3.Zakres inwestycji

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na: • przebudowa 4-ch przepustów o średnicach: 0,7m (1

szt.), 0,8m (3 szt.), • przebudowa nawierzchni drogi o docelowej szerokości jezdni – 6,0m (wystąpią

odcinkowe poszerzenia drogi), • docelowa kategoria ruchu – KR3, • odwodnienie drogi – istniejącymi

rowami (odtworzenie). • sporządzenie mapy do celów projektowych, • sporządzenie dokumentacji

technicznej (projektu budowlanego i wykonawczego) – po 4 egz. (wersja papierowa i na płycie CD), •

uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń związanych z dokumentacją projektową, w tym

decyzji środowiskowej, • wykonanie na własny koszt badań specjalistycznych (w razie potrzeby), •

sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, przedmiaru (Tabeli Elementów
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Rozliczeniowych) oraz kosztorysu inwestorskiego, • nieodpłatne rozwiązywanie problemów technicznych

w ramach nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, • kompleksowa obsługa w zakresie

niezbędnych uzgodnień i opinii w stosownych instytucjach, • uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

lub decyzji ZRID. Pozostałe wymagania dla całego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie

zobowiązany m.in. do: a) osobistego wykonania kluczowej części zamówienia w szczególności projektu

branży drogowej, b) pozyskania we własnym zakresie ewentualnych materiałów znajdujących się w

zasobach odpowiednich instytucji, potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym mapy do

celów projektowych), c) uzgodnienia projektów poszczególnych branż z gestorami sieci zlokalizowanych

w pasie drogowym oraz do uzyskania uzgodnień od zarządców dróg, jak również terenów przyległych

objętych niniejszym zamówieniem, d) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych

opinii, zezwoleń, uzgodnień i decyzji, e) zapewnienia wsparcia i udziału w ewentualnych konsultacjach,

f) współpracy z Zamawiającym w trakcie przeprowadzania procedury zgodnej z ustawą Prawo zamówień

publicznych w zakresie udzielania wyjaśnień/ odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem

zamówienia dla realizacji inwestycji oraz w ciągu 3 lat od odbioru ww. dokumentacji do aktualizacji

kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 3 aktualizacje), g) rozwiązywania

problemów technicznych w ramach pełnionego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, h)

świadczenia usług ze szczególną starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy

sporządzeniu opracowań będących przedmiotem zamówienia, i) zaplanowania procesu projektowania z

jego właściwą jakością i kompletnością, j) realizacji poleceń Zamawiającego wynikających z Umowy, k)

informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, l) przestrzegania praw patentowych i licencji. 2) Wykonawca

powinien, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, opisać przedmiot zamówienia i

jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces

sporządzania przedmiotu zamówienia, a więc taki, który zapewnia, że potencjalni wykonawcy robót będą

w stanie zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia w sposób, który nie utrudni uczciwej

konkurencji (zakazuje się dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia). 3) Wykonawca winien zagwarantować skład osobowy,

posiadający stosowne uprawnienia projektowe celem kompleksowego opracowania dokumentacji

projektowej branży drogowej. 4) Wraz z odbiorem opracowań projektowych Wykonawca przeniesie na

Zamawiającego wskazanego w umowie autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych

wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia. W ramach przyjętych praw majątkowych Zamawiający

będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia oraz bez żadnych ograniczeń

czasowych i jakościowych: użytkować opracowania projektowe; przekazywać opracowania innym
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wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych; udostępniać stronom

trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; wykorzystywać opracowania projektowe lub jego

dowolną część do prezentacji; zwielokrotniać opracowanie. 5) Przedmiot zamówienia winien

uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Rozliczenie końcowe

przedmiotu umowy każdego z zadań odbędzie się po przekazaniu kompletnej dokumentacji wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowę/ decyzję ZRID. 

 

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

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: 2018-11-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden

z Wykonawców w całości. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w

postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni

kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

(za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie

będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed

wszczęciem postępowania. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada

wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli

Wykonawca wykaże, że a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie: co najmniej dwa

opracowania projektowe związane z budową / przebudową / rozbudową drogi publicznej o

nawierzchni twardej i długości minimum 500mb. Przez należyte opracowanie projektowe należy

rozumieć uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID. b) dysponuje lub będzie dysponować co

najmniej jedną osobą na stanowisko: Projektant branży drogowej W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden

z Wykonawców w całości. 

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 



21.06.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=76753a8c-0790-4097-8af6-04a7cce0f7b0

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=76753a8c-0790-4097-8af6-04a7cce0f7b0 8/16

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) 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

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: 

W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących

sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a)

polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia
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warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający

żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) Wykaz usług wykonanych, 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 te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej 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. 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. W przypadku składania oferty_

wspólnej Wykonawcy składający oferte wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument

należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej

za zgodność z oryginałem. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku

składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób. którymi dysponują lub

bedą dysponować. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 

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) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1

do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę

ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i

wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 3)

pełnomocnictwo o ile nie wynika to z innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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 

Nie 

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: 
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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
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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

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 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: 
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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: 
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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. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu umowy bez pisemnego polecenia

Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy. 3.

Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których

wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być

wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten

skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą

stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie

Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się

mogą w szczególności do: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym przepisów podatkowych i z

zakresu ochrony środowiska, 2) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali

ponadpaństwowej, 3) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych zaistniałych

w trakcie realizacji zadania, 4) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy. W

takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, 5) jeżeli strony

dopuściły zmianę terminu realizacji Przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień

Umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy

przedłużenie ważności zabezpieczenia nie przedłużyła ważności zabezpieczenia w drodze aneksu,

Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia, 6) w przypadku wystąpienia

trudności finansowych u Zamawiającego, dopuszcza się wydłużenie terminu płatności faktury, jednak nie

dłużej niż do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Zmiana

postanowień umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 144



21.06.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=76753a8c-0790-4097-8af6-04a7cce0f7b0

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=76753a8c-0790-4097-8af6-04a7cce0f7b0 15/16

ustawy PZP. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu umowy, 2) zmianę

wynagrodzenia, 3) zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia. 5. Zmiana terminu wykonania

Przedmiotu umowy może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania

usług dodatkowych nieobjętych Przedmiotem umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania

Przedmiotu umowy. 6. Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy może

nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia zakresu rzeczowego

zamówienia, 2) zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3)

rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy. 7. Wykonawca może wystąpić o

przedłużenie okresu realizacji Umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania

opracowania projektowego może nie być dotrzymany z powodu ponadprzeciętnego czasu trwania

procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z warunkami Umowy i

jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie

okresu realizacji Umowy zostanie wprowadzone aneksem do Umowy. 8. Niezależnie od powyższego,

Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian

danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia

realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt

ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie Przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą

do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy bądź

wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede

wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu

widzenia realizacji Przedmiotu umowy. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być

dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-06-29, godzina: 10:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
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Nie 

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

 

 

 

 


