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Polska-Gdynia: Usługi planowania przestrzennego

2018/S 103-235462

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

Gdynia

81-338

Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Leśniak, Anna Schroeder

Tel.: +48 583553333

E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

Faks: +48 586217231

Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umgdy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i

lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z

prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu

Wiślanego

Numer referencyjny: ZP-JL-3800-27/18

II.1.2) Główny kod CPV

71410000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

— projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego,

— projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko dla oraz wód portowych Elbląga.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 582 276.42 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90711400

55120000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

— projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego,

— projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko dla oraz wód portowych Elbląga.

Projekty należy sporządzić zgodnie z wymogami ustawy o obszarach morskich

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21.3.1991 r. (Dz.U. z

2017 r. poz. 2205 z późn. zmian.) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 17.5.2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1025).

Do projektów planów należy opracować prognozy oddziaływania na środowisko

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z póź. zm.).

Zamawiający wystąpi do organów właściwych w sprawie strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości

informacji wymaganych w Prognozie. Powyższe uzgodnienia będą musiały być

uwzględnione przez Wykonawcę w tekście Prognozy.

Projekty planów wraz z Prognozami zostaną poddane konsultacjom społecznym, w

ramach których Wykonawca zorganizuje 3 (trzy) spotkania konsultacyjne na

poziomie krajowym dot. projektu planu dla Zalewu Wiślanego oraz 2 (dwa)

spotkania dot. projektu planu dla wód portowych Elbląga. Wykonawca zorganizuje

też 1 (jedno) spotkanie międzynarodowe dla projektu planu dla Zalewu Wiślanego.

Plany wraz z prognozami będą poddane uzgodnieniom na poziomie krajowym

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.3.1991 r. o obszarach morskich

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i ustawy z dnia 2.10.2008 r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wykonawca

będzie musiał uwzględnić w projekcie planów i prognozach uzyskane przez

Zamawiającego opinie i uzgodnienia.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20 %

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie planisty przestrzennego / Waga: 20 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 582 276.42 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 29

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POWR.02.19.00-PM01/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

I. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w

terminie do 29 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

III. Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem

terminu składa

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Każdy wykonawca do upływu terminu składania ofert musi przesłać drogą

elektroniczną do Zamawiającego aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w

formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej

jednolitym dokumentem (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE.

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez

zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o

stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona

najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2. Wersja elektroniczna jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases

/espd/filter?lang=pl. Dokument zostanie aktywowany po udzieleniu odpowiedzi

na pytania wstępne i załadowaniu JEDZ_xml stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy składania JEDZ zostały

opisane w rozdz. VII SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Usługi - 235462-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235462-2018:TEXT:PL:HTML

3 z 6 01.06.2018 09:09



Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

Kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

wskazanych w Rozdziale VI. pkt. 7 lit. a) do l) SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.A) W okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,

A jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 (jedną) usługę

polegającą na opracowaniu minimum 2 (dwóch) uchwalonych, opublikowanych w

odpowiednim dzienniku urzędowym miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej

powierzchni, nie mniejszej niż 2 000 ha, z których co najmniej jeden dotyczył

terenów pasa nadbrzeżnego lub obszaru portu (również w części),

lub

— wykonał usługę, o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt

tysięcy złotych) brutto, polegającej na wykonaniu 1 (jednego) opracowania

wielosektorowego*, dotyczącego zagospodarowania przestrzennego obszarów

morskich.

* Pod pojęciem „opracowanie wielosektorowe” należy rozumieć: opracowanie

obejmujące zakresem zagadnienia przynależne do co najmniej 6 sektorów

wymienionych w Artykule 8 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2014/89/UE z 23.7.2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego

obszarów morskich.

B) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję planisty przestrzennego,

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. rozwoju portu,

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. GIS,

— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. ornitofauny.

Wskazanych i opisanych zgodnie z Rozdziałem V pkt. 1 ppkt 2) c) lit. B) SIWZ.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione

wyłącznie jeżeli:

a) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łączne spełnianie

warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).c) A) i B).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

wskazanych w Rozdziale VI. pkt. 7 lit. a) do l) SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym

Załącznik nr 3 SIWZ, tj. osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt. 9 lit. a)-d) SIWZ.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/07/2018

Czas lokalny: 09:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału

wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 13/07/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. 39.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
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naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej

kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.

8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy

Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/05/2018
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