
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni: Sporządzenie projektu koncepcyjnego oraz raportu o

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz

pozwolenia na wznoszenie na obszarze morskich wód wewnętrznych dla zadania pod nazwą

„Wykonanie progów podwodnych w Gdyni Orłowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

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:
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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: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny

14500001111000, ul. ul. Chrzanowskiego 10 , 81-338 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

(58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.

Adres strony internetowej (URL): www.umgdy.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne www.umgdy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

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.umgdy.gov.pl
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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

www.umgdy.gov.pl

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:

Oferty nalezy składać w formie pisemnej.

Adres:

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

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektu koncepcyjnego oraz

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

oraz pozwolenia na wznoszenie na obszarze morskich wód wewnętrznych dla zadania pod nazwą

„Wykonanie progów podwodnych w Gdyni Orłowie”

Numer referencyjny: ZP.371.30.2020.JL

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: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu koncepcyjnego oraz raportu o

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz

pozwolenia na wznoszenie na obszarze morskich wód wewnętrznych dla zadania pod nazwą

„Wykonanie progów podwodnych w Gdyni Orłowie” wraz z analizą prądów i falowania oraz ruchu

rumowiska w rejonie planowanej inwestycji a także sporządzenie dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
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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:  30  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: I. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji

zamówienia w terminie: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. II. Zamawiający nie zastrzega

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. III.Zamawiający

wymaga zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: osoby

wykonujące badania terenowe, o których mowa w § 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do

SIWZ.

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: A. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał 2 (dwie) usługi

polegające na sporządzeniu projektu budowlanego morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości

nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) każda; oraz co

najmniej 2 (dwie) usługi polegające na sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko.

Informacje uzupełniające: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż

PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu

kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym

dniem. B. dysponuje niżej wymienionymi osobami: - 1 (jedną) osobą, posiadającą wykształcenie

wyższe techniczne budowlane i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo

budowlane, (Dz. U. 2019.1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29.04.2019 w

sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U.2019.831) i co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia zawodowego w

projektowaniu. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom

wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów i uprawniają do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz

zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca

2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii

Europejskiej.

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: I.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
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potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż

PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu

kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym

dniem. II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) jeden z

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku,

o którym mowa w Rozdziale V.1.2)c) zdolności technicznej lub zawodowej pkt. A i B.

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
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dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: -w celu potwierdzenia braku podstaw

do wykluczenia z postępowania: a) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku

wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w

sprawie spłat tych należności; (Wykonawca może wykorzystać w tym celu formularz zawarty w

Załączniku nr 8 do SIWZ); b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; (Wykonawca może

wykorzystać w tym celu formularz zawarty w Załączniku nr 9 do SIWZ). 2.Wykonawca w terminie

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 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.

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:

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych 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

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 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; (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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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. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy

sporządzić z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) formularz cenowy,

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ 3)

oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1-4 4) stosowne pełnomocnictwo - jeżeli

dotyczy; 5) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

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:
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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:

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:
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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:

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

Łączna cena ofertowa brutto 60,00

Ilość wykonanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich na obszarach morskich 10,00

Ilość wykonanych analiz falowania i ruchu rumowiska 10,00

Ilość wykonanych projektów koncepcyjnyh - projektów budowlanych na obszarach

morskich
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak
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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

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:
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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:

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:

Zamawiający przewidział istotne zmiany umowy w Załączniku nr 3 do SIWZ w § 13. Zmiany Umowy:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej

pod rygorem nieważności w formie aneksu do Umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany

umowy w szczególności w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: a)
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nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego, b) zaistnienia

nieprzewidywalnych warunków fizycznych, c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności

faktycznych, d) zaistnienia siły wyższej, e) zmiany przepisów prawnych, f) trwających lub

przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony

prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, oraz procedur

związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowaniami

administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej, 3. Zamawiający

wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone w ust. 2

niniejszego paragrafu będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z terminem

wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy oraz wysokością wynagrodzenia Wykonawcy. 4.

Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku

z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zobowiązany jest złożyć

pisemny wniosek o zmianę terminu wykonanie Umowy, sposobu jest wykonania lub wysokości

wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy

prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz zawierać

uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić,

w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i

obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez

Zamawiającego. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają innym postanowieniom

regulującym tryb zmiany Umowy, w szczególności opisanym w ust. 10 i n. niniejszego paragrafu. 5.

Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby

niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko

mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie

przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju

politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna

zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego. 6.

Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie

niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty mimo

zastosowania wystarczających środków ostrożności. 7. Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne

rozumie się jakiekolwiek zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do

przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania

wystarczających środków ostrożności. 8. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w

żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek

ze stron lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których
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następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności. 9. Przez zmianę

przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę aktów prawa

powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa miejscowego, których treść

dotyczy przedmiotu Umowy. 10. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż

umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki

podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 11. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej

przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez

zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do

umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy. 12. W przypadku zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i

winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowiązkiem

Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze

wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia. 13. Do

wniosku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić

zasadność swojego wniosku, w tym w szczególności przedłożyć: a) wyszczególnienie składników

wynagrodzenia, które ulegają zmianie, b) wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po

zmianie, c) podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu, d) kalkulację kosztów

wykonania przedmiotu umowy po zmianie, e) wskazanie daty, o której koszty wykonanie przedmiotu

umowy uległy zmianie. 14. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia, o

którym mowa w ust. 12 Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów

potwierdzających zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Niezłożenie

wyjaśnień lub dowodów żądanych przez Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie

krótszym niż 7 dni, może być poczytane przez Zamawiającego jako niewykazanie wpływu zmian, o

których mowa w ust. 12 na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i może spowodować odstąpienie od

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 15. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie

należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie

zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e08c0...

15 z 17 11.08.2020, 11:54



wymaga zgody drugiej strony. 16. Zakazuje się dokonywania zmian umowy stanowiących udzielenie

nowego zamówienia w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE, jeżeli charakteryzują się one cechami w

sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą

wskazywać na wolę ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia.

Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza

ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia,

umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

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: 2020-09-01, godzina: 09:45,

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

> Język 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta

zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w dniu 01.09.2020 r., o godzinie 10:00.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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