Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.zawiercie.bip.net.pl
Ogłoszenie nr 30766 - 2017 z dnia 2017-02-23 r.
Zawiercie: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa
ulicy Smuga w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: 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:
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: Gmina Zawiercie, krajowy numer identyfikacyjny 51596800000,
ul. ul. Leśna 2, 42400 Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 49 41 267, e-mail

zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, faks 32 67 22 684.
Adres strony internetowej (URL): www.zawiercie.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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)
nie
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.zawiercie.bip.net.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie
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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego t.j. w Urzędzie Miejskim w Zawierciu ul.
Leśna 2 42-400 Zawiercie Punkt Informacyjny (parter UM) lub przesyłką pocztową
Adres:
Urząd Miejski w Zawierciu Wydział Zamówień Publicznych ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie
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: Wykonanie dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Smuga w Zawierciu wraz z
budową kanalizacji deszczowej
Numer referencyjny: ZP.271.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Smuga w Zawierciu wraz z
budową kanalizacji deszczowej”. 2. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni gruntowej ul. Smuga na nawierzchnię z
kostki brukowej betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu
jezdni. Stan istniejący : Ulica Smuga położona jest w dzielnicy Kromołów i w stanie obecnym
na odcinku ok.410 m ma nawierzchnię gruntową uzupełnioną kruszywem z hałdy Hutniczej
na szerokości 3,0 – 4,0 m. Jedyne połączenie ulica posiada z drogą krajową DK 78 – ul.
Paderewskiego w Zawierciu. Przebieg drogi miejscami jest przesunięty w stosunku do granic
geodezyjnych działki drogowej. W pasie drogowym znajduje się zieleń niska i wysoka. W
pasie drogowym przebudowywanego odcinka ulicy Smuga znajduje się uzbrojenie
podziemne: kanał sanitarny; sieć wodociągowa; sieć elektroenergetyczna; sieć teletechniczna;
sieć gazowa, oraz nadziemne słupy i przewody energetyczne i telekomunikacyjne. Nad drogą
przebiega napowietrzna sieć wysokiego napięcia Dokumentacja winna uwzględniać : przebudowę nawierzchni jezdni o szerokości 4,0 – 5,0 m ( dostosowanej do szerokości
posiadanego na pas drogowy terenu ) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z
konstrukcją podbudowy; - budowę krawężników drogowych po obu stronach
przebudowywanego odcinka, - przebudowę nawierzchni wjazdów na posesje na nawierzchnię
z kostki brukowej betonowej wraz z konstrukcją podbudowy, - poszerzenie odcinka drogi w
rejonie budynków : od budynku 18 do działki 3670/5; - budowę kanalizacji deszczowej
służącej odprowadzeniu wód opadowych z nawierzchni przebudowywanego odcinka; zabezpieczenie bądź przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu w 3 egzemplarzach, 1
egzemplarz w wersji elektroniczne. b) opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej
organizacji ruchu w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. c) opracowanie
dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
roboty budowlane zawierającej:  Projekt budowlany należy wykonać w 6 egzemplarzach, 1
egz. wersji elektronicznej. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami prawa

budowlanego wraz ze wszystkimi załącznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami
i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  Projekt
wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach, 1 egz. wersji elektronicznej. Projekt
wykonawczy należy sporządzić, w sposób umożliwiający realizację zadania. Projekt
wykonawczy będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej; każde rozwiązanie
powinno być opisane i narysowane w dostosowaniu do projektu wykonawczego, opracowanie
powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Inwestora Zamawiającego, przyszłego wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz
wszystkich innych zainteresowanych;  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (STWiORB) w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
Przez STWiORB należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r. poz. 1554);  Przedmiar robót w 2 egzemplarzach, 1
egzemplarz w wersji elektronicznej. Przez przedmiar robót należy rozumieć opracowanie
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej
ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis , z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar
robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów
rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 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
z późn. zm.);  Kosztorys inwestorski, w 1 egzemplarzu, 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno – użytkowym
(Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). d) sporządzenie mapy do celów projektowych – w 6
egzemplarzach, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; e) przygotowanie wyjaśnień,
odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami
podziemnymi i nadziemnym do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu
zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji (przebudowy kolizji). Dotyczy to także sytuacji, w
której właściciele poszczególnych mediów w wydanych warunkach ustalą konieczność
wykonania przebudowy sieci. Szczegółowe rozwiązania winny być zgodne z warunkami
technicznymi gestorów sieci, po akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie warunków
technicznych należy do obowiązków Wykonawcy projektu. Dokumentację wykonać w
ilościach jak w Rozdziale III pkt 3 lit. c). Ponadto dla potrzeb uzgodnień należy wykonać
dodatkowe egzemplarze - ilość wg. wymagań uzgadniających. 4. Ponadto do obowiązków
Wykonawcy należy: 1) Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych
zobowiązuje się do sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego. 2)
Wykonawca opracuje wstępny projekt (koncepcję) celem zajęcia stanowiska przez

Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie 30 dni od podpisania umowy.
Zajęcie stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty
złożenia. 3) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia pozwalające na
uzyskanie przez Inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały
uzgodnień (z właścicielami mediów: TAURON, RPWiK Zawiercie, Orange, PGNiG –
Oddział w Zawierciu i GAZ – SYSTEM Świerklany, Powiatowy Zarząd Dróg Zawierciu i
inne które umożliwią Zamawiającemu zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę)
w należy umieścić w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie
budowlanym. 4) Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych
rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty
robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu
umowy, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia. 5) Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac projektowych z podaniem kolejności
działań i terminów realizacji poszczególnych etapów w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy. 6) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagadnień związanych z opracowaną
dokumentacją projektową, 7) W przedmiarze i kosztorysie inwestorskim należy uwzględnić
zgodnie z Rozporządzeniem kod i nazwę wspólnego słownika zamówień podstawowych
zakresów robót. 8) Przedmiary robót podzielić należy na rozdziały wg. poszczególnych
asortymentów robót oraz tabelę elementów scalonych. W przedmiarach oprócz wszystkich
asortymentów robót należy również uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania. 9)
Wszystkie rysunki które znajdują się w projektach wraz z opisami, pisma, uzgodnienia itp.
muszą znajdować się także w wersji elektronicznej. Niedopuszczalne są zmiany bądź
poprawki w dokumentacji bez ponownego, uwzględniającego te zmiany wykonania wersji
elektronicznej. 10) Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej
dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez
wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane
w oparciu o przedmiotową dokumentację). 11) W projekcie należy uwzględnić informację o
obszarze oddziaływania obiektu. 12) W projekcie należy przedstawić zwięzłe zestawienie
charakterystycznych parametrów obiektu np. długość ulicy, szerokość, powierzchnia
poszczególnych nawierzchni, materiały itd. 13) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w
wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików pdf
zgodnie z ilościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (o
jak najmniejszej pojemności z uwagi na konieczność zamieszczenia tych treści na stronie
internetowej). Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru; jakość
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny
umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać
rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 5.
Wymogi dla wersji elektronicznej: Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i
plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację — projektant, sprawdzający,
wykonujący, weryfikator, itp.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne
z wersją tradycyjną (papierową), Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być
odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana
w sposób uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna wersja
modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym
do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką
itp., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi
oryginałami. Wykonawca sporządzi pliki w formacie .pdf zgodnie z wytycznymi dla

dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie aa. 6. Opracowując
dokumentację Wykonawca winien wykorzystać jeden z następujących sposobów, z
uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 1) przez określenie wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod
warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom
ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 2) przez
odniesienie się w kolejności preferencji do: a) Polskich Norm przenoszących normy
europejskie, b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako
udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech,
zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn.
zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE
oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e) norm międzynarodowych, f)
specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez
instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, g)
innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne; 3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez
odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt
1, w zakresie wybranych cech; 4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego
rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 6.1. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie
Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące
projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4)
krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn.zm.). 6.2.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.
30 ust. 1 i 3, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 6.3. Zgodnie z
art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Wykonawca jest obowiązany wskazać akty prawa Unii
Europejskiej, z których wynikają wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 tejże ustawy, a

w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów, winien złożyć
oświadczenie informujące o ich brak. 6.4. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy
i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 7. Inne informacje 1) Wykonawca
przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, sporządzi aktualizację
kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji, (w przypadku
wystąpienia takiej konieczności). 2) Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do
opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania
przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty
budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację). 3) Na złożony wniosek Wykonawca
uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy
dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu
Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może zaciągać zobowiązań i podejmować
działań rodzących skutki finansowe, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie
uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane
Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji. 4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał
wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi
być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że
są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub
realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy. 5) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych
uwag, usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień (w uzgodnieniu z
Zamawiającym), czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie. 6) Wykonawca zobowiązany
jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w
brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest
do śledzenia ewentualnych zmian w w/w przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz
stosować je na bieżąco. 8. Gwarancja i rękojmia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić
Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową obejmującą
okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót
wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji
projektowej albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia inwestycji do daty w miesiąc
po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, w
przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji, w zależności od tego, który
okres będzie dłuższy. 9. Opis przedmiotu zamówienia zawiera także wzór umowy, który
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 10. Fragment mapy zasadniczej stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ. 11. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie
wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób
na umowę o pracę.
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(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
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
Okres w dniach: 120
II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie: - dokumentacja
projektowa – w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy. - czynności, o których mowa w
rozdziale III pkt 3 lit. e), pkt 4 ppkt 6 i 10, pkt 7 ppkt 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać
w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru dokumentacji.
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
zawodowe j, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł
(brutto) każda, polegające na opracowaniu lub aktualizacji dokumentacji projektowej budowy
lub przebudowy drogi. Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu
wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej
przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień
Publicznych. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie
dysponował) osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności: - inżynierii drogowej. Wskazane powyżej
uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) 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) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie
objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w ww. specjalności.
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 nie
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:
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. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, 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 i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie; Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3.dokument (np. zobowiązanie)
innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
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
nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11
ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),
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; Uwaga: W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą,
ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za
tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowe j:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania
zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły
wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do
minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek
działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i
okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z
realizacją inwestycji), b) przedłużania się: procedur uzyskania decyzji administracyjnych,
uzgodnień branżowych, opinii za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo
zachowania należytej staranności, c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia
istotnych zmian do przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji, w trakcie
realizacji warunkujących przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub
wstrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiany przewidywanego okresu
realizacji inwestycji lub wstrzymanie, przerwa w realizacji inwestycji, lub odstąpienie
Zamawiającego od realizacji inwestycji. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio
zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób
należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę
wynagrodzenia. 2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie: a) zmiany będącej skutkiem
działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów
i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia
netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub
wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu
umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub
wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w
życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego
z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy
Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT, 3) Zmianę
osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku
możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie umowy,
śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające
wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może
powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co
najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot
umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią
ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej
równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał
punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która zostaje zmieniona. 4)
Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w
zakresie nie przewidzianym w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest
przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. 5) Zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w
takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do
zaistniałego stanu prawnego, 6) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia
na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian u
mowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w
związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także
sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony
Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić
wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp. 3. Zmianie
podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zmiana koordynatora ze
strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności
przez tę osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 4. Zmiana danych związana z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub
Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w
formie aneksu do umowy. 5. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami
określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadku
wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może
wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku
należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to

przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie
odpowiednich dokumentów. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane
w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w
niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy. 8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych jest nieważna.
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: 03/03/2017, godzina: 9:00,
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
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenia zgodne
z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć
w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 2) Pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za
zgodność z oryginałem notarialnie. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i
dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności

oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3)
w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.02.2017r.

