
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku IPN w Krakowie

oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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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: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu, krajowy numer identyfikacyjny 16365090000000, ul. Wołoska 7 , 02-675

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 818 803, e-mail wzp@ipn.gov.pl, faks

225 818 814.

Adres strony internetowej (URL): www.ipn.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: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

www.ipn.gov.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.ipn.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

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Centrala Zamawiającego: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, Kancelaria

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy budynku IPN w Krakowie oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru

autorskiego nad realizacją robót

Numer referencyjny: BAG-51/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na cele biurowe IPN przy ul.

Stefana Czarnieckiego 3 w Krakowie oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad

realizacją robót.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
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Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71248000-8

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: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: a) do dnia 29 stycznia

2021 r. - złożenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego uzgodnionego z

Zamawiającym wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi

załącznikami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1186), w tym zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt budowlany; b) do dnia 30 kwietnia

2021 r. - zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, o ile

w terminie 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w

§ 3 ust. 2 umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do sprawowania takiego nadzoru zgodnie z

postanowieniami umowy.
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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: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, dotyczące: 1) zdolności technicznej: Zamawiający

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie,

zrealizował: a) co najmniej dwie (2) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i

kosztorysowej budowy i/lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej min. 2 000 m2 każdy,

b) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej i

kosztorysowej przebudowy i/lub remontu budynku zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków)

o powierzchni użytkowej min. 2 000 m2 każdy. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku polegania na zasobach podmiotu

trzeciego w zakresie wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną - warunek określony w pkt

1 musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot, tj. jeden lub każdy z podmiotów

musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie. 2) zdolności zawodowej: Zamawiający

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a)

minimum jedną (1) osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, pełniącą funkcję

projektanta-koordynatora posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej

izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w realizacji usług - co najmniej 2

usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i/lub remontu

budynku lub części budynku o powierzchni użytkowej min. 2 000 m2 każda, w tym co najmniej

jednego (1) budynku zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) - należy wskazać Inwestora,
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nazwę i adres inwestycji, b) minimum jedną (1) osobą, która będzie brała udział w realizacji

zamówienia, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu

zawodowego oraz posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w realizacji usług polegających na

opracowaniu dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, w tym co najmniej dwóch (2)

dotyczących budynków użyteczności publicznej - należy wskazać Inwestora, nazwę i adres

inwestycji, c) minimum jedną (1) osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia,

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz

posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w realizacji usług polegających na opracowaniu

dokumentacji projektowej branży sanitarnej - należy wskazać Inwestora, nazwę i adres inwestycji,

d) minimum jedną (1) osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą min. 5-letnie

doświadczenie w realizacji usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej branży

elektrycznej, w tym co najmniej dwóch (2) dotyczących budynków użyteczności publicznej

wyposażonych w systemy SSP, SKD, SSWiN - należy wskazać Inwestora, nazwę i adres

inwestycji. Uwaga: Jedna osoba może łączyć powyższe uprawnienia, nie mniej jednak

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwiema osobami, które będą

brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w zakresie

warunków dotyczących zdolności zawodowej dokumentacje, o których mowa w niniejszym

rozdziale muszą być zrealizowane, tj. roboty objęte powyższą dokumentacją muszą być wykonane i

dopuszczone do użytkowania. W zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących

zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca może polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

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
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Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

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:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: 1) wykazu

usług wykonanych, o których mowa w rozdz. VII ust 1 pkt 1 SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w

tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, powierzchni, dat wykonania i podmiotów na rzecz

których usługi zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie (wg załącznika

nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady

Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne
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dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego usługi były wykonane 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. 2) wykazu osób, tj. wykazu zawierającego listę osób, o których mowa w rozdz. VII

ust. 1 pkt 2 SIWZ, które będą realizowały zamówienie 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 informację o

podstawie dysponowania (wg załącznika 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

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

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy o

udzielenie zamówienia publicznego przedłoży Zamawiającemu oświadczenie składane na

podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 2019) przez wszystkie osoby, które będą wykonywały czynności związane z

przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby

mogące wpłynąć na wynik tego postępowania. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi

Załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć

tysięcy, 00/100 złotych).
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

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

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=13dd2...

10 z 19 2020-07-30, 15:17



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)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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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 prac projektowych (brutto) 50,00

Cena nadzoru autorskiego (prawo opcji) (brutto) 10,00

Doświadczenie projektanta-koordynatora 30,00

Doświadczenie projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej 10,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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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:

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:

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:
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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:

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera

wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny

ofertowej brutto.

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:

§ 10 WARUNKI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zamawiający

dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo

zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.,

poz. 374). 2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany

umowy strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w

terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 3. Wniosek o zmianę

umowy powinien zawierać co najmniej: 3.1. zakres proponowanej zmiany, 3.2. opis okoliczności

faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 3.3. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę

prawną wynikającą z przepisów prawa lub postanowień umowy, 3.4. informacje i dowody

potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 4.

Dowodami, o których mowa w pkt. 3.4 powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 4.1. w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

4.1.1. orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji

publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy 4.1.2. dokument
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potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 4.1.3. dokument potwierdzający

obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do

wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np.

dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 4.2. w odniesieniu do zmiany terminu

wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 4.2.1. wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji,

opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową,

lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne

gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 4.2.2. dokument potwierdzający istnienie

lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych

świadczeń, 4.2.3. orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja oraz

postanowienie organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub

poszczególnych świadczeń, 4.2.4. dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony

nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy lub

poszczególnych świadczeń, 4.2.5. dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy

ma wpływ na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 5. Strona wnioskująca o

zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że

ze względu na zaistniałe okoliczności uprawniające do dokonania zmiany dochowanie pierwotnego

terminu jest niemożliwe. 6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga

Strona może: 6.1. zaakceptować wniosek o zmianę, 6.2. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do

uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem

takiego wezwania, 6.3. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej

zmiany, 6.4. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać

uzasadnienie. 7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Z negocjacji

treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.

9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania

– w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację

umowy Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na

temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i

Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba

że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy

było prawidłowe w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią

eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia. 10. Dopuszczalna jest

zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 10.1. opóźnienia organów administracji publicznej

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=13dd2...

15 z 19 2020-07-30, 15:17



w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich

uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego

wniosku o ich wydanie, 10.2. konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo

organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu

zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy

wynikających z umowy, 10.3. wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń

osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności

uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 10.4. wszczęcia przez

jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania

odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 10.5. zmiany warunków

technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-

kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

10.6. opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia

przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 10.7. zwłoki Zamawiającego w akceptacji

dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji

dalszych zobowiązań wynikających z umowy, 10.8. wstrzymania przez Zamawiającego realizacji

umowy, 10.9. zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do

wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy, 10.10.

zmiany opisu przedmiotu umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji

zamówienia, co nastąpiło na podstawie §10 umowy lub dopuszczalnej na podstawie przepisów prawa,

10.11. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu

umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych

do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

10.12. wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie. Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane

okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 11. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu

umowy w przypadku, gdy: 11.1. w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w
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dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność

zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań

Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych,

technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do

zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą

się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 11.2. w trakcie realizacji zamówienia konieczna

okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 11.2.1. rozwoju

technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany

spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych, 11.2.2.

zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w

pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów

funkcjonalnych projektowanego obiektu, 11.2.3. zmian obowiązujących przepisów prawa, które

weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z

opisu przedmiotu zamówienia, 11.2.4. zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub

technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie

dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub

technologiami. Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez

zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez

Zamawiającego, pod warunkiem że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia

projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu

umowy, co Strony są w stanie wykazać, w szczególności przedstawiając dowody, o których w ust. 4

12. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie

posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez

Wykonawcę, lub gdy Wykonawca otrzymałby w ramach kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie

projektanta-koordynatora” lub „Doświadczenie projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej”

co najmniej tyle samo punktów za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby
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wskazanej w ofercie. W przypadku zmiany w/w osoby, Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie

do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia składanego na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) przez osobę

zastępującą dotychczasową osobę, która będzie wykonywała czynności związane z przygotowaniem

postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osobą mogącą wpłynąć na

wynik tego postępowania. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 13.

Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie umowy, w

sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu jeżeli wykaże on, że

zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

14. Dopuszczalna jest zmiana liczby godzin pobytu Wykonawcy na terenie budowy w okresie

świadczenia usług nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie

wykonanego przez Wykonawcę projektu, jeżeli w toku realizacji robót budowlanych niezbędne okaże

się zwiększenie zaangażowania Wykonawcy przy sprawowaniu nadzoru autorskiego polegającego na

częstszym pobycie na terenie budowy w stosunku do limitu godzin przewidzianego w umowie, czego

nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji postępowania. 15. Jeżeli zmiany, o

których mowa w §10 umowy, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana

wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20% pierwotnej wartości zamówienia. 16.

Ponadto, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach: 16.1. zawieszenia

realizacji przedmiotu umowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budżetowej na dany rok

budżetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie

mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;

16.2. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; 16.3. zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 16.4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne; - jeżeli zmiany, o których mowa w pkt16.2-16.4, będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę. 17. Zmiany, o których mowa w ust. 16.2-16.4 dotyczą przedmiotu

umowy określonego w §8 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-12, 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

> 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:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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