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Ogłoszenie nr 530299-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Opracowanie ekspertyzy technicznej dla jazu Oświecim w km
121+350 rzeki Prosny oraz jazu Grabów w km 110+300 rzeki Prosny
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
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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: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844
Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny
36830257500000, ul. ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznań, woj. brak, państwo Polska, tel. +48(61)8567700,
, e-mail emilia.kowalska@wody.gov.pl, , faks +48(61)8525731.
Adres strony internetowej (URL): http://poznan.wody.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: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
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:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://poznan.wody.gov.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
Tak
adres
Adres skrzynki ePuap to: /pgwwp-po/skrytkaESP.

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie oferty w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
Polska
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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: Opracowanie ekspertyzy technicznej dla jazu
Oświecim w km 121+350 rzeki Prosny oraz jazu Grabów w km 110+300 rzeki Prosny
Numer referencyjny: ROZ.2810.48.2020
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
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zamówienia jest: - opracowanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny i bezpieczeństwa
obiektu Jaz Oświecim w km 121+350 rzeki Prosny, która uwzględnia obowiązujące pozwolenie
wodnoprawne - projekt robót budowlanych rozwiązań na naprawy stwierdzonych nieprawidłowości,
STWiOR, przedmiar, kosztorys ślepy, kosztorys inwestorski, wykaz szczegółowy RMS w zakresie: 1)
pękniętej prawej ściany oporowej, 2) zdegradowanej konstrukcji betonowej jazu, 3) zdegradowanej kładki
komunikacyjnej nad jazem, 4) deniwelacji korony obwałowania w przekroju jazu oraz osiadania prawego
wału nad poziomem spiętrzonej wody, 5) zdeformowanych elementów betonowych stanowiących
ubezpieczenie lewego przelewu powodziowego (wraz z odkrzaczeniem) oraz przelewu bocznego, 6)
wylotu drenażowego prawego i całkowicie zasypanego drenażu lewego, 7) drewnianych elementów
umocnienia koryta rzeki poniżej jazu oraz narzutu kamiennego, 8) zasuw (prawa, lewa) na kanale
obiegowym, 9) zagęszczeniu gruntu w okolicach prawego i lewego przęsła klapowego, 10) blachy
opierzającej klapę oraz mechanizmu podnoszenia klapy pękniętej ściany oporowej. Opracowania powinny
obejmować: - Pomiary geodezyjne i inwentaryzację budowli, • mapa projektowa zaktualizowana
sytuacyjno-wysokościowa 1:1000 • mapa poglądowa w skali 1:25000 • szczegółowa inwentaryzacja
budowli ze sporządzeniem części graficznej w skali min 1:50 i dokumentacją - Ekspertyzę techniczną
określającą stan techniczny i bezpieczeństwo obiektu w podanym zakresie, która uwzględnia obowiązujące
pozwolenie wodnoprawne, - Projekt robót budowlanych rozwiązań na naprawy stwierdzonych
nieprawidłowości, STWIOR, przedmiar, kosztorys ślepy, kosztorys inwestorski, wykaz szczegółowy RMS.
Wyżej wymienione opracowania powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz
powinny zawierać kompletne opracowania do ewentualnego występowania inwestora o pozwolenie na
budowę (lub zgłoszenie budowlane) i inne decyzje oraz zgłoszenia administracyjne, jeśli takie okażą się
konieczne. 2. Przedmiotem zamówienia jest: - opracowanie ekspertyzy technicznej określającej stan
techniczny i bezpieczeństwa obiektu Jaz Grabów w km 110+300 rzeki Prosny, - projekt robót
budowlanych rozwiązań na naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, STWiOR, przedmiar, kosztorys
ślepy, kosztorys inwestorski, wykaz szczegółowy RMS w zakresie: 1) pękniętej prawej ściany oporowej,
2) zdegradowanej konstrukcji betonowej jazu, 3) zdegradowanych skarp na dolnym i górnym stanowisku,
4) zniszczonego i zdegradowanego umocnienia dolnego stanowiska jazu, 5) wystarczającego zagęszczenia
gruntu w obydwu przyczółkach. Opracowanie powinno obejmować: - Pomiary geodezyjne i
inwentaryzację budowli, • mapa projektowa zaktualizowana sytuacyjno-wysokościowa 1:1000 • mapa
poglądowa w skali 1:25000 • szczegółowa inwentaryzacja budowli ze sporządzeniem części graficznej w
skali min 1:50 i dokumentacją - Ekspertyzę techniczną określającą stan techniczny i bezpieczeństwa
obiektu, - Projekt robót budowlanych rozwiązań na naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, STWIOR,
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przedmiar, kosztorys ślepy, kosztorys inwestorski, wykaz szczegółowy RMS. Wyżej wymienione
opracowania powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz powinny zawierać
kompletne opracowanie do ewentualnego występowania inwestora o pozwolenie na budowę (lub
zgłoszenie budowlane) i inne decyzje oraz zgłoszenia administracyjne, jeśli takie okażą się konieczne.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz powinna uwzględniać nazwy i kody: grup,
klas oraz kategorii robót określone w rozporządzeniu 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
05 listopada 2002 z późniejszymi zmianami w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. Opracowania
powinny składać się z części opisowej i graficznej. Należy je sporządzić w formie papierowej (w ilości
egzemplarzy określonych w załączniku „wycena oferty”) oraz elektronicznej na nośnikach DVD (2
komplety) z rozszerzeniem plików *.doc, *.xls, *.pdf. Ponadto kosztorys inwestorski w wersji
elektronicznej w formacie współpracującym z programem NORMA i rozszerzeniem pliku *.ath .
Opracowania powinny obejmować: - Pomiary geodezyjne i inwentaryzację budowli, • mapa projektowa
zaktualizowana sytuacyjno-wysokościowa 1:1000 • mapa poglądowa w skali 1:25000 • szczegółowa
inwentaryzacja budowli ze sporządzeniem części graficznej w skali min 1:50 i dokumentacją - Ekspertyzę
techniczną określającą stan techniczny i bezpieczeństwo obiektu w podanym zakresie, która uwzględnia
obowiązujące pozwolenie wodnoprawne, - Projekt robót budowlanych rozwiązań na naprawy
stwierdzonych nieprawidłowości, STWIOR, przedmiar, kosztorys ślepy, kosztorys inwestorski, wykaz
szczegółowy RMS. Opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na etapy realizacyjne uzgodnione z
zamawiającym) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Kosztorys inwestorski (z podziałem na etapy realizacyjne uzgodnione z zamawiającym) opracowany
według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (tj.
Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji, Szczegóły w
treści SIWZ - udostępnionej na stronie zamawiającego: http://poznan.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne
/postepowania-przetargowe
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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:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-22

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia - w związku z kryterium udziału
w postępowaniu - zgodnie z deklaracją Wykonawcy wyrażoną w ofercie, jednak nie później niż do dnia
22.06.2020r Uwaga: Oferty, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci
elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wybór sposobu komunikacji w
postępowaniu dokonany przez Wykonawcę powinien uwzględniać bieżącą sytuację faktyczną i prawną,
oraz zasady bezpieczeństwa Wykonawcy jak i pracowników Zamawiającego. Nie jest wolą zamawiającego
ograniczanie uprawnień wykonawców w tym zakresie. W przypadku braku możliwości złożenia przez
wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający umożliwia ich
złożenie również w sposób tradycyjny.
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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: 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca
wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na
wykonaniu dokumentacji projektowych (prace zakończone i odebrane), których przedmiotem było
wykonanie projektu dotyczącego budowy, remontu lub modernizacji budowli hydrotechnicznej* , o
wartości każdej z nich nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto (W przypadku kontraktów zawieranych
w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej
podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy) *Budowla hydrotechniczna w
rozumieniu par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.
579) 2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co
najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia - zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) - w zakresie sprawowanie kontroli
technicznej utrzymania obiektów budowlanych (o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
budowlane) lub inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub posiadającymi zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na

08.04.2020, 14:46

9 z 20

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=916bbe3...

zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
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:
(Fragment treści pkt 11 SIWZ) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia, w tym celu Wykonawca złoży: 11.3.3 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
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Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 26 ust. 6 Ustawy, skorzysta z dokumentów znajdujących się w
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. UWAGA: wyżej wymieniony dokument w punkcie
11.3.3 składa: -każdy wykonawca, składający samodzielnie ofertę; -każdy z wykonawców
występujących wspólnie ; -inny podmiot, na którego zasobach wykonawca polega w celu spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tego podmiotu; -także
każdy podwykonawca (o ile jest znany), któremu zamierza się powierzyć wykonanie części
zamówienia. 11.4 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 11.4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 1)
punkcie 11.3.3 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.4.2
Dokument, o którym mowa w punkcie 11.3.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 11.4.3 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 punkcie 11.3.3 niniejszej IDW (SIWZ) 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. 11.4.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca
samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w punkcie 20.4 niniejszej IDW (SIWZ), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
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rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W
zakresie spełniania przesłanek fakultatywnych z wyjątkiem art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (KRS) wystarczające będzie złożenie oświadczeń wstępnych. Wykluczenie wykonawcy
następuje wg zasad, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy pzp. „spełnia – nie spełnia”.
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:
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. 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 oświadczeń i
dokumentów potwierdzających - spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, określonych przez Zamawiającego – w tym celu Wykonawca złoży: 1.
wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te
zostały wykonane, sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do niniejszej IDW (SIWZ),
oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o
których mowa powyżej 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; 2. wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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
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osobami, zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5 do niniejszej IDW (SIWZ). Warunki udziału, a poleganie
na zdolnościach innych podmiotów: 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego
części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. 2. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
aby dokument ten określał w szczególności: -zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, -zakres i
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, -a także informacji czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których
wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i
ust. 5 ustawy. 4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. Z udziału w
niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.
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)
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Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki: 1. Wypełniony i podpisany
Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW
(SIWZ). 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.
25a ust. 1 Ustawy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszej IDW (SIWZ). 3.
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z
wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 do niniejszej IDW (SIWZ). 4. Wykonawca, który polega na
zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach stanowiących Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszej IDW
(SIWZ). 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej
IDW (SIWZ). 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszej IDW (SIWZ), składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8. Wycena ofertowa sporządzona na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej IDW (SIWZ). 9. Pełnomocnictwa osób podpisujących
ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie,
w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11.
Wadium należy wnieść zgodnie z pkt 14 IDW (SIWZ). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie, złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin,
na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Na etapie składania
ofert Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno
być dołączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
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(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

Cena

60,00

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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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:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)
zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności
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siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne,
niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny,
akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym
przesunięcie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania
okoliczności siły wyższej; 2) z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego, 4) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy np.
wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości
wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca przedmiotu umowy poniósł w związku z
wynikającymi z Umowy planowanymi pracami, 5) z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu
Umowy np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania
wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych, 6) z powodu zmiany obowiązującej
stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowała zwiększenie kosztów wykonania Umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 7) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących
w treść przedmiotu zamówienia, których nie można przewidzieć w momencie jej zawarcia. Warunkiem
wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu
konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności
wymienionej powyżej. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.
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: 2020-04-17, godzina: 11:00,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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