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Ogłoszenie nr 505046-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.

Miasto Gorzów Wlkp.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy drogi
wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
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
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
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
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

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:
Podmiot
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Kosynierów Gdyńskich 47 66-400 Gorzów
Wlkp

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: Miasto Gorzów Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 21096668000000,
ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
+48957355576, e-mail zampubl@um.gorzow.pl, faks +48957355612.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
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
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pozostałych zamawiających):
Zamawiający Miasto Gorzów Wlkp. w zamówieniu działa w imieniu i na rzecz: Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47 66-400 Gorzów Wlkp., które
upoważniło Miasto Gorzów Wlkp. do przeprowadzania wspólnego postępowania i udzielania
zamówienia zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2019r., poz.1843)
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

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
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

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:
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w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. Kancelaria ogólna
(parter)

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: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy
realizacji przebudowy drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn.
„System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
Numer referencyjny: BZP.271.5.2020.NP
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:
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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: Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez zespół
specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego jako Inwestora obowiązkach
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z kontraktu
na wykonanie robót budowlanych, przewidzianego do zawarcia pomiędzy Zamawiającym oraz
Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i
jakościowych wykonanych robót. C. Zakres zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje swoim zakresem
pełnienie na rzecz Zamawiającego funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na świadczeniu usług
nadzoru, kontroli nad realizacją robót, budowlanych, raportowania oraz rozliczenia Projektu. Inżynier
Kontraktu zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności faktyczne i prawne należące do
Zamawiającego związane z realizacją ww. zadania, w tym z uwzględnieniem wymagań, instrukcji i
procedur wynikających z dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 2. Projekt będzie realizowany w
oparciu o Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiającego. Ogólne Warunki kontraktu, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008
(tłumaczenie 1 wydania 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC) dalej zwany również
„CZERWONY FIDIC”) 3. W ramach projektu Wykonawca robót budowalnych będzie realizować w
szczególności nw. zasadnicze roboty budowlane nad którymi pełniony będzie nadzór Inżyniera
Kontraktu: - przebudowę drogi na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Borowskiego i ul.
Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta w tym przebudowę deptaka miejskiego na
odcinku ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Jagiełły do ul. Borowskiego, - przebudowę torowiska
wraz z odwodnieniem, i przebudowę istniejących zjazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,
- przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz
robót nawierzchniowych, - budowę i przebudowę przystanków tramwajowych wraz z projektem
zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej, - przebudowę ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych,
dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych,
w tym niedowidzących, - wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu wg opracowania branżowego, wdrożenia Docelowej Organizacji Ruchu wg opracowania branżowego, - przebudowę trakcji
tramwajowej, odwodnienia torów, oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych,
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elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, wykonanie przebudowy/modernizacji obiektu
mostowego oraz przebudowę sygnalizacji świetlnych wg opracowania branżowego, - zabezpieczenie
sieci ciepłowniczej, - przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowych oraz remont kanalizacji
sanitarnej wraz z budową i przebudową studni kanalizacyjnych. 4. Zadania Inżyniera Kontraktu w
ramach niniejszej umowy będą obejmować następujące czynności: a) weryfikacja dokumentacji
projektowej przebudowy ul. Chrobrego oraz Mieszka I opracowanej przez PROGREG Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Dekarzy 7C 30-414 Kraków. b) pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu, oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z warunkami FIDIC, postanowieniami decyzji ZRID, przepisami polskiego
prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.), c) zarządzanie i
administrowanie umową na roboty budowlane, d) monitoring postępu umowy na roboty łącznie z
raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być
zgodna z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiającym, e) sprawowanie profesjonalnego i
kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie wszystkich branż, f) nadzór nad
odbiorami częściowymi i końcowymi i sporządzanie z nich odpowiedniej dokumentacji zgodnej z
warunkami FIDIC, g) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawców, h) zapewnienie, że zakończone prace są zgodnie z technicznymi i formalnymi
wymaganiami umów na roboty, i) rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty, j) przygotowanie
i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami współfinansującymi, k)
przygotowanie w terminie 2 tygodni od podpisania umowy wzorów dokumentów obowiązujących na
kontrakcie prowadzonym zgodnie z warunkami FIDIC - wzory raportów dziennych, wzory
przejściowych świadectw płatności, wnioski o zatwierdzenie materiałów oraz inne dokumenty
wykorzystywane w trakcie prowadzenia inwestycji zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla budowy
dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego. Ogólne Warunki
Kontraktu, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 ( tłumaczenie 1 wydania 1999
opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation
Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC) dalej zwany również „CZERWONY FIDIC), l)
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich zobowiązań i czynności z tytułu
pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wg FIDIC. Warunki kontraktowe dla budowy dla robót
inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego. Ogólne Warunki Kontraktu, 4
wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 . wydania 1999 opublikowanego przez
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs –
Conseils – FIDIC) dalej zwany również „CZERWONY FIDIC), m) inne konieczne działania dla
prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.
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II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1

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: Tak
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:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego w wysokości do 20 % wartości netto zamówienia podstawowego, polegających na
powtórzeniu podobnych usług w szczególności w przypadku przebudowy: drogi, torowiska, sieci
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, sieci
elektroenergetycznej, sieci trakcyjnej, sieci ciepłowniczej, obiektu mostowego lub zagospodarowania
zieleni w przypadku udzielenia wykonawcy robót dot. Przebudowy drogi wraz z torowiskiem w ul.
Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w
Gorzowie Wlkp.”
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: 90 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje)
w sposób należyty co najmniej: - co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inżyniera
kontraktu/inżyniera projektu/kierownika projektu dla zadania inwestycyjnego/projektu, którego
przedmiotem były roboty budowlane i każda z nich obejmowała swym zakresem budowę i/lub
przebudowę drogi o długości min. 1 km oraz wartości co najmniej 8 mln złotych brutto, - co
najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu/inżyniera
projektu/kierownika projektu dla zadania inwestycyjnego /projektu, którego przedmiotem były
roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z siecią
trakcyjną o długości min. 1000 mtp. Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia wskazanego
w punkcie 3) lit. a tiret drugi w ramach jednej z usług określonych w punkcie 3) lit. a tiret pierwszy.
Na podstawie §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w
postępowaniu, dopuścił aby wykaz, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 2 SIWZ (WYKAZ
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA) dotyczył
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
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okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że: b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia
odpowiednim zespołem personelu: Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu 1 Osoba posiadająca: 1.
Wykształcenie wyższe techniczne. 2. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierowniczym związanym z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub
Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub Zastępca Dyrektora kontraktu, Inżynier Rezydent lub
Zastępca Inżyniera Rezydenta). 3. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami
inwestycyjnymi z zakresu branży drogowej realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe
FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe (**), w tym doświadczenie w zarządzaniu
zakończonymi (*) co najmniej dwoma projektami, z których każdy obejmował budowę i/lub
przebudowę dróg o wartości robót drogowych co najmniej 8 mln złotych brutto Inspektor nadzoru
branży drogowej 1 Osoba posiadająca: 1. Wykształcenie wyższe techniczne. 2. Uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. 3.
Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z nadzorowaniem robót
drogowych. 4. Doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robót drogowych na co najmniej
dwóch inwestycjach obejmujących budowę i/lub przebudowę dróg lub ulic o łącznej długości
minimum 1 km. Inspektor nadzoru branży drogowej w zakresie robót torowych 1 Osoba
posiadająca: 1. Wykształcenie wyższe techniczne. 2. Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. 3. Minimum 3-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z nadzorowaniem robót torowych. 4.
Doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robót torowych na co najmniej jednym zadaniu
obejmującym budowę i/lub przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku o długości minimum
1000 mtp. Inspektor nadzoru branży elektrycznej w zakresie robót trakcyjnych 1 Osoba
posiadająca: 1. Wykształcenie wyższe techniczne. 2. Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych. 3. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku związanym z nadzorowaniem robót elektrycznych. 4. Doświadczenie zawodowe przy
nadzorowaniu robót elektrycznych na co najmniej jednym zadaniu obejmującym budowę i/lub
przebudowę sieci trakcyjnej na długości min. 0,5 km. Inspektor nadzoru branży sanitarnej 1Osoba
posiadająca: 1. Wykształcenie wyższe techniczne. 2. Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i cieplnych. 3. Minimum 3-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z nadzorowaniem robót sanitarnych. 4.
Doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robót sanitarnych na co najmniej jednym zadaniu
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obejmującym budowę i/lub przebudowę i/lub modernizację sieci sanitarnej. Inspektor nadzoru
branży elektrycznej 1 Osoba posiadająca: 1. Wykształcenie wyższe techniczne. 2. Uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 3. Minimum 3-letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku związanym z nadzorowaniem robót elektrycznych. 4. Doświadczenie
zawodowe przy nadzorowaniu robót elektrycznych na co najmniej jednym zadaniu obejmującym
budowę i/lub przebudowę oświetlenia drogowego Inspektor nadzoru branży mostowej 1 Osoba
posiadająca: 1. Wykształcenie wyższe techniczne. 2. Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej. 3. Minimum 3-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z nadzorowaniem robót mostowych. 4.
Doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robót mostowych na co najmniej jednym zadaniu
obejmującym budowę i/lub przebudowę i/lub remont obiektu mostowego Specjalista ds. rozliczeń 1
Osoba posiadająca: 1. Wykształcenie co najmniej średnie. 2. Minimum 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem/weryfikacja inwestycji. 3.
Doświadczenie zawodowe przy rozliczaniu/weryfikacji co najmniej dwóch inwestycji
realizowanych zgodnie z wytycznymi FIDIC lub innymi standardowymi warunkami
kontraktowymi (**) o wartości minimum 5 mln złotych brutto każda. Uwaga: Dopuszcza się
podanie jednej osoby na dwa stanowiska w ramach zespołu Wykonawcy pod warunkiem posiadania
przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego wykształcenia, uprawnień oraz doświadczenia
dla dwóch specjalności.
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 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)
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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 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:
2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane w zakresie wymaganym do
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do wykazu należy załączyć dowody określające 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 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; Na podstawie §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
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wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Zamawiający, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, dopuścił aby wykaz, o którym mowa
dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykazu osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami 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.
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. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
3 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to
Wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z
otwarcia ofert). 2. Pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z
dokumentów rejestrowych), 3. Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeżeli oferta składana jest
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 4. Zobowiązania innego
podmiotu do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). 5. Dowodu wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
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Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy
złotych).

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:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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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:
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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

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
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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:
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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. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp przewiduje i dopuszcza możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której, dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu). 2. Dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz warunki zmian opisano w Części III SIWZ - Projekt 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:
Data: 2020-01-31, godzina: 10:00,
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)
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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