
Ogłoszenie nr 65995 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

Starachowice: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w

Starachowicach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

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 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa

w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska

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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://www.pwik.starachowice.pl
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nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

29091746000000, ul. ul. Iglasta  5,   Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2750361- 65,

e-mail , faks 412 750 366.

Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

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

http://www.pwik.starachowice.pl/informacje-kategoria/14-przetargi-wspolfinansowane-przez-ue.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

nie

www.pwik.starachowice.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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

nie

Adres:

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 dla

zadania pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”
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Numer referencyjny: ZP/POIS/1/04/2017

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

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: Przedmiotem

zamówienia są usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu, związane z zarządzaniem technicznym,

administracyjnym i finansowym inwestycją. Zarządzanie będzie obejmowało m.in.: organizację, nadzór i

koordynację procesu inwestycyjnego, wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z

przepisami prawa polskiego, w szczególności Prawa budowlanego, sporządzanie raportów, rozliczanie

finansowe inwestycji, w tym otrzymanego dofinansowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, instytucji

zarządzającej i pośredniczących oraz na wezwanie zamawiającego udział w pracach komisji na wybór

Wykonawcy robót budowlanych. Przedmiotem zarządzanego kontraktu jest modernizacja linii osadowo –

biogazowej na oczyszczalni, która docelowo mieści się w grupie <100 000 RLM. Zaprojektowana oczyszczalnia

ma przepustowość umożliwiającą właściwe oczyszczenie ścieków przy obciążeniu oczyszczalni ładunkiem

zanieczyszczeń wynoszącym 99 000 RLM, i dopływie Qśr d=15.200m3/d, Qd max=18200m3/d. i przepływie

max dobowym w porze deszczowej do Q max d= 24 000 m3/d. Projekt obejmuje wykonanie kompletnej linii

osadowej i biogazowej wraz z aparatem kogeneracyjnym, siecią cieplną na terenie oczyszczalni, oraz innymi

niezbędnymi instalacjami technologicznymi.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV:71000000-8, 71318000-0, 71540000-5, 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
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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: 4. Zamawiający przewiduje

udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy pzp, do wartości 50% zamówienia

podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług t.j. w szczególności w przypadku konieczności

realizacji usług Inżyniera Kontraktu w okresie przedłużonego okresu wykonawstwa robót budowalnych lub

realizacji robót budowlanych w szerszym aniżeli pierwotnie zakładano zakresie w tym koniecznością

sprawowania nadzoru nad robotami podobnymi lub robotami zamiennymi o wyższym stopniu skomplikowania

technicznego.

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:

Okres w miesiącach: 25

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 uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie

mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) przy czym ważność polisy, a w przypadku jej

braku innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej okres związania z ofertą określony w
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SIWZ. b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność

kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset

tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie

spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej,

jeżeli przedłoży dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2)

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością minimum 2 zamówienia polegające

na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego/Inwestora Zastępczego nad realizacją

robót budowlanych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót każdego zamówienia co

najmniej 15 000 000,00 zł brutto (przy czym co najmniej jedno z nich obejmowało również

budowę/przebudowę/modernizację oczyszczalni ścieków) bądź wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością minimum 1 zamówienie polegające na

pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego/Inwestora Zastępczego nad realizacją robót

budowlanych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 zł brutto

(przy czym zadanie to obejmowało również budowę/przebudowę/modernizację oczyszczalni ścieków).

Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane

w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że będzie dysponował następującymi osobami: a) Kierownik Zespołu (Ekspert nr 1) – minimum 1

osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w

zarządzaniu inwestycjami na stanowisku Kierownika Zespołu/Project Managera/ Inżyniera Kontraktu, w tym

co najmniej 2 (dwoma) kontraktami z zakresu budowy/rozbudowy/modernizacji/remontów obiektów

kubaturowych na stanowisku Kierownika Zespołu/Project Managera/Inżyniera Kontraktu, o wartość robót

budowlanych każdej z tych inwestycji nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto (przy czym minimum jeden

z tych kontraktów obejmował zarządzanie budową /przebudową /modernizacją /remontem oczyszczalni

ścieków). b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych (Ekspert nr 2) – minimum 1 osoba posiadająca

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych, kanalizacyjnych, z minimum 4 letnim doświadczeniem

zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót sanitarnych. c) Inspektor nadzoru

robót konstrukcyjno-budowlanych (Ekspert nr 3) – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z minimum 4 letnim doświadczeniem zawodowym

na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych. d) Inspektor

Nadzoru robót elektrycznych (Ekspert nr 4) – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych z co najmniej 4 letnim stażem na stanowisku

inspektora nadzoru bądź kierownika robót elektrycznych. e) Inspektor Nadzoru robót drogowych (Ekspert

nr 5) – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej minimum w ograniczonym

zakresie uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie do

kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga klasy: lokalna i

dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, w zakresie

wystarczającym do nadzoru robót budowlanych (drogowych) zlecanych w ramach usługi objętej niniejszym

postępowaniem albo uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 4

letni staż na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót drogowych. f) Ekspert ds. finansowych

(Ekspert nr 6) – minimum 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe z minimum 4 letnim doświadczeniem

zawodowym na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE oraz

doświadczenie w rozliczeniu co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(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:

a)Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
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Warunków Zamówienia (oryginał) b)Aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oryginał bądź kopia ostemplowana za zgodność z

oryginałem). Samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe aktualnych informacji o

podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG), posiadają status dokumentu oryginalnego w

rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być

składane (Dz.U. z 2016, poz. 1126), niewymagającego składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń

przez osobę posługującą się przedmiotowym dokumentem, w tym potwierdzenia tego dokumentu za

zgodność z oryginałem. c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z

art. 24 ust 11 ustawy pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, zaznacza się, iż wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e)

Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. f) informacji z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawioną

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
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SIWZ (podpisuje pełnomocnik w imieniu Wykonawców startujących wspólnie bądź każdy z Wykonawców

składa osobno). b) wykaz usług potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych

w rozdziale 8 ust. 1 pkt 2) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, że roboty te

zostały wykonane należycie (podpisuje pełnomocnik w imieniu Wykonawców startujących wspólnie bądź

każdy z osobna). c) Pełnomocnictwo w przypadku oferty wspólnej podpisane przez upoważnionych

przedstawicieli Wykonawców (oryginał). e) Wykaz osób wraz z informacją o sposobie dysponowania tymi

osobami stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. f) Opłaconą polisę (wraz z dowodem opłacenia składki), a w

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie

mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), przy czym ważność polisy, a w przypadku jej

braku innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej okres związania z ofertą określony w

SIWZ. (oryginał bądź kopia ostemplowana za zgodność z oryginałem). g) Oryginał lub potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z

której wynika że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia

zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). h) W

przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

(oryginał oświadczenia podpisany przez osobę reprezentującą podmiot trzeci).

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a41689e7-bf92-484d-b1a7...

9 z 16 2017-04-13 13:13



Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w

wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej

lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu; 1) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i

1240). 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją

nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, -

termin ważności gwarancji, - z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na pierwsze pisemne

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4. Wykonawca

zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy

bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu

składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP

Nr rachunku 60 1020 2629 0000 9102 0342 1864 w tytule: „wadium – Inżynier Kontraktu”. 6. W przypadku

wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

należy dołączyć do oferty. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy

pzp 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na

podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli

wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
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lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

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:

nie

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:
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Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
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etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Doświadczenie Wykonawcy 40

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 nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

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:

nie

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w trybie przewidzianym art. 144 ust.1 ustawy

Prawo zamówień publicznych w sytuacji: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a)

przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy Robót, powodującej konieczność przedłużenia

ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) działań organów administracji, w

szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji,

zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowa ich wydania przez organy administracji, c) opóźnień w realizacji umowy z

Wykonawcą Robót, powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, d) wystąpienia robót zamiennych lub robót o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

pzp na roboty budowlane powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu

niniejszej umowy; e) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z Wykonawcą Robót; f) wystąpienia

siły wyższej uniemożliwiającej realizację zadania (przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie

zdarzeń obiektywnie niezależnych od Inżyniera i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają

wykonanie Inżyniera części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Inżynier ani

Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać

poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przyjętą dla stosunków zobowiązaniowych); 2) zmiany

wyznaczonych osób, o których mowa w § 10 umowy w przypadku śmierci, choroby lub zdarzeń losowych,

niewywiązywania się tych osób z obowiązków wynikających z umowy oraz gdy konieczność zmiany wynika z

przyczyn niezależnych od stron (np. rezygnacja); 3) zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT ,

wyszczególnionego w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, w przypadku zmiany stawki procentowej podatku od

towarów i usług VAT; 4) zmiany zasad rozliczania, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy; 5) zmiany regulacji

prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz

ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 6) zmiany zasad finansowania inwestycji spowodowanych decyzjami

Instytucji współfinansujących projekty ze środków POIŚ. 2. Zmiana umowy wymaga aneksu do umowy pod

rygorem nieważności 3. Zmiany, o których mowa powyżej w ust.1 muszą być udokumentowane na piśmie.

Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana

jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.
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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: 08/05/2017, godzina: 11:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Oferty należy sporządzić w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a41689e7-bf92-484d-b1a7...
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