
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia

robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim

porcie rybackim”

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

Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim. Projekt realizowany w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie

atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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

ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową

integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.

22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki

(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

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:

Ogłoszenie nr 772647-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
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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

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

https://www.umgdy.gov.pl

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

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

Nie

Inny sposób:

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

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście

Adres:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia (kancelaria pok. nr 8)
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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: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i

kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu

pasażerskiego w morskim porcie rybackim”

Numer referencyjny: ZP.371.51.2020.ASc

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z

koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa

pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do

pełnienia funkcji Kierownika Projektu, w tym wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie branż: elektrycznej, sanitarnej

oraz drogowej nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim

porcie rybackim”. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi,

koordynację wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zarządzanie i kontrolę rozliczenia robót budowlanych. 3. W

ramach projektu będą realizowane roboty budowlane: 1) przedłużenie Pirsu Pasażerskiego o około 65,5 m w kierunku Zalewu

Wiślanego i wykonanie prac podczyszczeniowych wokół przedłużonego pirsu (na pow. 16 275 m2); 2) zabezpieczenie skarpy

wraz z wydłużeniem nabrzeża w porcie w Krynicy Morskiej, w formule zaprojektuj i wybuduj 4. W związku z tym, że roboty

budowlane objęte Projektem są współfinasowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wykonawca będzie

zobowiązany do przygotowywania Zamawiającemu danych, comiesięcznych raportów z realizacji Projektu i informacji dla

potrzeb monitorowania realizacji i rozliczenia robót z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. 5. Szczegółowy

zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz we

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Dokumenty opisujące zakres zadań i robót budowlanych do wykonania
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w ramach Projektu stanowią Załącznik nr 9 i są dostępne na stronie www.umgdy.gov.pl wraz z dokumentacją przetargowa pn.

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie

rybackim” 7. Planowany termin wykonania robót budowlanych został ustalony na 17 miesięcy od daty zawarcia umowy z

wykonawcą robót budowlanych, ale nie później niż do 31 października 2022 r. Ponadto wykonawca robót budowanych jest

zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej dla robót w zakresie zabezpieczenia skarpy wraz z wydłużeniem nabrzeża

i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na ten zakres robót w terminie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. 8.

Kody CPV: 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.24.70.00-1 9. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z

rozliczeniem budowy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1074r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.

1320, z późn. zm.) zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy - sposób dokumentowania zatrudnienia określono w § 6 ust. 2 umowy. -

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli określono w § 6 ust. 2 umowy. - sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań

określono w § 10 ust. 1 pkt 5) umowy *Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a

pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 10. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielenia

zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na

powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia konieczności dłuższego

sprawowania nadzoru nad prowadzoną budową. Wartość tego zamówienia nie przekroczy wartości 30 000 zł netto.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

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 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, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia

podstawowego, możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu

podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia konieczności dłuższego sprawowania nadzoru

nad prowadzoną budową. Wartość tego zamówienia nie przekroczy wartości 30 000 zł netto.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na

który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:
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lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 30.11.2022

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia wynosi: 18 miesięcy, nie później niż do 30 listopada 2022 r.

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: A wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwie usługi nadzoru

inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na wykonaniu morskiej budowli hydrotechnicznej1), takiej jak:

falochron, pirs lub nabrzeże, każda o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto Informacje

uzupełniające: 1) morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.) 2) 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 obowiązujący w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia

zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. B skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego

niżej wymienione osoby, spełniające następujące wymagania: 1) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika

Projektu, posiadającą: a) wykształcenie wyższe techniczne; b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu

zespołem jako kierownik projektu/inżynier rezydent/kierownik zespołu inwestora zastępczego; c) doświadczenie zawodowe

polegające na pełnieniu funkcji (od rozpoczęcia do zakończenia lub przez okres minimum 12 miesięcy) jako kierownik

zespołu/kierownik projektu/inżynier rezydent/ kierownik zespołu inwestora zastępczego* w ramach zakończonego zadania

inwestycyjnego dotyczącego robot budowlanych o wartości co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) PLN brutto; * - lub inna

równoważna (inaczej nazwana) funkcja kierownicza, w ramach której dana osoba wykonywała czynności polegające na

kompleksowym zarządzaniu projektem, w tym rozpatrywaniu roszczeń oraz zarządzała zespołem nadzoru inwestorskiego 2) 1

(jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej, posiadającą: a) uprawnienia budowlane w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych; b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie na stanowisku kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o

których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień) 3) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora

Nadzoru w branży elektrycznej, posiadającą: a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego

w zakresie posiadanych uprawnień, o których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień) 4) 1 (jedną) osobę, która

będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży drogowej, posiadającą: a) uprawnienia budowlane w specjalności

inżynieryjnej drogowej; b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie na stanowisku kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o

których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień) Informacje uzupełniające: 1) Zamawiający nie dopuszcza

łączenia ww. funkcji przez jedną osobę 2) 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 obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony

kurs przed tym dniem; 3) Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127); 4) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie

przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z

dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii

Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 220); 5) W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada

kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie

tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP

tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.); 6) Przez minimalne

doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata czynne

zawodowo od daty uzyskania uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub podmiotów trzecich, o których mowa w pkt V.4

SIWZ), warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione jeżeli: a) jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie

zamówienia wykaże, że posiada wymagane doświadczenie, o którym mowa w pkt A b) łącznie Wykonawcy wykażą, że

dysponują wymaganym personelem, o którym mowa w pkt B.

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:

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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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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.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; B. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; C. zaświadczenie właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A-C powyżej – składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej,

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 powyżej stosuje się.

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

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
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ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

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

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3, 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 wykazu

stanowi Załącznik nr 4 do WISZ) 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, 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 (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 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 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:

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:

Nie

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:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena ofertowa 60,00

Czas reakcji Kierownika Projektu 20,00

Doświadczenie Kierownika Projektu 20,00

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 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:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

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:

zgodnie z § 11 umowy: 1. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmiany postanowień

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na następujących zasadach: 1) Zamawiający przewiduje możliwość

zmiany: a) terminu realizacji Umowy; b) osób wskazanych do realizacji Umowy c) wynagrodzenia 2) Zmiany, o których mowa w

pkt 1 mogą być dokonane w przypadku: a) wydłużenia planowanego terminu realizacji robót budowlanych w ramach Projektu; b)

wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych

władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów, przedłużających się postępowań przetargowych, warunków atmosferycznych –

odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności; c) wystąpienia niespodziewanych

przeszkód w wykonywaniu obowiązków przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie do 7 dni od zaistnienia ww. zdarzenia,

zapewnić na swój koszt zastępstwo przez osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie zawodowe co najmniej takie jak osoba

zastępowana, spełniającą wymagania SIWZ; d) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 3) Dodatkowo

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia, w następującym zakresie: a) w razie zmiany stawki podatku VAT,

stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką. b) w razie wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

c) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez wykonawcę 4) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie 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, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które mają wpływ na koszt

wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem

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

zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego: a) w przypadku zmiany, o której mowa w

ust. 1 pkt. 3) lit. b), wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego

Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a

wpływem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy

minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej

wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej; b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. c),

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po

zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. c), c)

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit d) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit d) na kalkulację wynagrodzenia.

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze

zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit d) 5) Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku

Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie

niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 6) Zmiana Umowy w

zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których

w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 2. Strony umowy, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpi lub może wystąpić.
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Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do powyższej informacji, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć

w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek

pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z działaniem

COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 3)

wstrzymania dostawy przedmiotu zamówienia lub trudności w realizacji usługi transportu, 4) innych okoliczności, które

umożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy, 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4) w

zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 3. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem

COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności

przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie wykonania umowy, 2) zmianę sposobu wykonania

dostawy, 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości

pierwotnej umowy. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 6.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do niniejszej

umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

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: 28.01.2021, godzina: 10:00,

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

> 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: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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