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Ogłoszenie nr 356782 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.

Zielona Góra: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa i

rozbudowa Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na działkach o nr ewid.

198, 196/12 i 201/2 obręb nr 18 Zielona Góra w ramach zadania „Modernizacja Lubuskiego Teatru

im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

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 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

(jeżeli dotyczy):

http://www.bip.teatr.zgora.pl

http://www.bip.teatr.zgora.pl/
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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: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, krajowy numer

identyfikacyjny 27995300000, ul. ul. Niepodległości  42434, 65048   Zielona Góra, woj. lubuskie,

państwo Polska, tel. 68 452 72 72, e-mail lubuski@teatr.zgora.pl, faks 68 452 72 52. 

Adres strony internetowej (URL): www.teatr.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury

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): 
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I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

tak 

www.bip.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

tak 

www.bip.teatr.zgora.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

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:

nie 

Adres: 

Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielna

Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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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 projektu budowlanego i

wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego

w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12 i 201/2 obręb nr 18 Zielona Góra w ramach

zadania „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.” 

Numer referencyjny: 1/DA/ZP/2016

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 usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i

wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego

w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12 i 201/2 obręb nr 18 Zielona Góra w ramach

zadania „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” wraz z

uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz z

pełnieniem nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1

do SIWZ. 
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II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 580000.00

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:

data zakończenia: 30/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia – nie później niż do dnia

30.03.2017 r.,w tym: 1.Projekt koncepcyjny – do dnia 16.01.2017r. 2.Projekt budowlany przygotowany

do uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 28.02.2017r. 3.Projekt wykonawczy oraz opracowania

kosztowe – do dnia 30.03.2017r. 4.Wizualizacje – do dnia 31.01.2017r. 5.Pozwolenie na budowę – do

dnia 30.03.2017r.

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: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego

załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe 
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego

załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi,

polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków o wartości

kosztorysowej robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie każdej z wykazanych

dokumentacji co najmniej 5.000.000,00 zł brutto, w tym jedna dokumentacja projektowo-

kosztorysowa dla przebudowy lub rozbudowy obiektu takiego jak: teatr, opera, filharmonia, sale

koncertowe obejmująca minimum 2 sceny. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej

w ramach konsorcjum w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania

oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi spełniać warunek zdolności

technicznej w całości. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia

warunku zdolności technicznej, podmiot ten także musi samodzielnie spełniać warunek udziału w

postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego

oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i oświadczenia „Wykaz usług” wykonanych oraz

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według formuły „spełnia/nie spełnia”.

Z treści załączonych oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

2)osoby skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług

posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im

powierzona w zakresie: a) Branża architektoniczna, dla której minimalne wymagania przedstawiają się

następująco:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności

architektonicznej co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie

architektoniczno - budowlanym, doświadczenie w samodzielnym wykonaniu co najmniej 2 usług

polegających na wykonaniu projektu architektonicznego dla budynków użyteczności publicznej

(pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t) o wartości

kosztorysowej robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie każdej z wykazanych
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dokumentacji co najmniej 5.000.000,00 zł brutto, b) Branża konstrukcyjna, dla której minimalne

wymagania przedstawiają się następująco:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym

projektowaniu w zakresie konstrukcji, doświadczenie w samodzielnym wykonaniu co najmniej 2 usług

polegających na wykonaniu projektu konstrukcyjnego dla obiektu użyteczności publicznej (pojęcie

budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.) o wartości kosztorysowej robót

budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie każdej z wykazanych dokumentacji co

najmniej 5.000.000,00 zł brutto, c) Branża sanitarna, dla której minimalne wymagania przedstawiają

się następująco:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji

sanitarnych,  co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie instalacji

sanitarnych, d) Branża elektryczna, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych,  co

najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie instalacji elektrycznych, e)

Branża drogowa, dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco:  uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej,  co najmniej 5-letnie

doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie dróg, Powyższe osoby skierowane przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być wpisane do właściwej Izby Architektów lub

Inżynierów Budownictwa. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.

12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej

obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia

usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.). f) Technolog i

inżynier obiektów widowiskowych (mechanik), dla którego minimalne wymagania przedstawiają się

następująco:  wyższe wykształcenie techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym;  co najmniej

5-letnie doświadczenie zawodowe liczone na dzień składania ofert od daty ukończenia studiów w

projektowaniu systemów mechaniki sceny, wykonanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych

mechaniki sceny dla obiektów teatralnych, operowych, koncertowych lub sal wielofunkcyjnych
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zaliczanych do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.); g)

Akustyk, dla którego minimalne wymagania przedstawiają się następująco:  wyższe wykształcenie

techniczne w specjalności akustyka;  co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone na dzień

składania ofert od daty ukończenia studiów w projektowaniu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki

wnętrz, w tym, ofert wykonanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych ochrony

przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla obiektów teatralnych, operowych, koncertowych lub sal

wielofunkcyjnych zaliczanych do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych,

stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn.

zm.); h) Elektroakustyk, dla którego minimalne wymagania przedstawiają się następująco:  wyższe

wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku;  co najmniej 5-letnie

doświadczenie zawodowe liczone na dzień składania ofert od daty ukończenia studiów) w

projektowaniu systemów elektroakustycznych, w tym, wykonanie co najmniej 3 dokumentacji

projektowych systemu elektroakustycznego obejmującego system nagłośnieniowy dla obiektów

teatralnych, operowych, koncertowych lub sal wielofunkcyjnych zaliczanych do klasy 1261 według

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych

(PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.); i) Oświetleniowiec, dla którego

minimalne wymagania przedstawiają się następująco:  wyższe wykształcenie na kierunku elektryka lub

elektroakustyka;  co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone na dzień składania ofert od

daty ukończenia studiów w projektowaniu systemów oświetlenia sceny, w tym, wykonanie co najmniej

3 dokumentacji projektowych oświetlenia sceny dla obiektów teatralnych, operowych, koncertowych

lub sal wielofunkcyjnych zaliczanych do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów

Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w

sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316,

z późn. zm.); Uwaga: Funkcje specjalistów: akustyka i elektroakustyka mogą być łączone.

Zamawiający dopuszcza łączenia zdolności zawodowej w ramach konsorcjum w celu spełnienia

warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
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uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego

oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i oświadczenia „Wykaz osób”, według formuły

„spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż

ww. warunek Wykonawca spełnił. 

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: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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: 

odpisu 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. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
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miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa w Rozdziale XV pkt 4 ppkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny by wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 1) 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 organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

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) „Wykaz usług” wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu 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, przy czym 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 lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2) „Wykaz osób” skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialności za

świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
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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 – zgodnie z załącznikiem nr 6 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 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2.Tabela pn.

„Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” – załącznik nr 7 do SIWZ- dokument

nie podlega uzupełnieniu, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA: Niezłożenie załącznika nr 7

do SIWZ lub złożenie niewypełnionego dokumentu Zamawiający potraktuje jako brak dodatkowego

doświadczenia Wykonawcy i przyzna 0 punktów. 3.Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo

zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.

poz. 121 - tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

4.Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. Zamawiający zaleca, aby

informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej

wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od

pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji,

o których mowa w art. 86 ust. 4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako

bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP

74/05) ich odtajnieniem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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tak, 

Informacja na temat wadium 

Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w

wysokości 17 000,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). Szczegółowe informacje

dotyczące wniesienia wadium określa rozdział XVIII SIWZ.

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 wariantowej:

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:
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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: 
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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 osób wyznaczonych 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: 
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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: 
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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. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest tylko w

granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., 2164 z późn.

zm.). 2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w

zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie

Zamawiającego, w szczególności:  zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi

realizację zamówienia w terminach ustalonych w Umowie; b) następstwa działania organów administracji,

w szczególności:  odmowa albo zwłoka w wydaniu przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwoleń, uzgodnień; c) wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych wykraczającego poza

planowany termin sprawowania nadzoru autorskiego o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. d) zmiany

technologiczne w szczególności:  konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany

obowiązującego prawa;  wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp

technologiczny, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego; 3. W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust 2. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Zmiana organizacji spełniania świadczenia w przypadku

zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
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sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji

niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy; 5. Pozostałe zmiany:  siła wyższa

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami, przez siłę wyższą należy

rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu Stron, którego strony nie mogły

przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe,

promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania

pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej),  zmiana sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;  w razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić interesowi

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub

świadczenia Stron;  powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i

doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy; 6. Zmiana wysokości

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 7.

Zmiana osób realizujących przedmiotowe zamówienie, w przypadku zdarzeń losowych (np. długotrwała

choroba) czy zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie umowy (np. utrata uprawnień lub prawa do

wykonywania zawodu). Osoby, które zaproponuje Wykonawca muszą posiadać kwalifikacje i

doświadczenie nie gorsze niż wymagane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana może nastąpić na

wniosek Wykonawcy i za jednoczesną zgodą Zamawiającego. 8. Dopuszcza się zmiany

podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji niniejszej umowy; jeżeli

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał

się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; W przypadku

wystąpienia z wnioskiem o zmianę podwykonawcy. 9. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w

ust. 1 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie
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zmian. 10.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy

pod rygorem nieważności 

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: 09/12/2016, 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 poski

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:


