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Ogłoszenie nr 577357-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w
okresie gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa punktu widokowego „Wzniesienie Strzeleckie" w
Sopocie
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: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, krajowy numer identyfikacyjny
22120997300000, ul. al. Niepodległości 930 , 81-861 Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58
551 21 15; 551 72 61, , e-mail zamowienia@zdiz.sopot.pl, , faks 58 551 55 34.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zdiz.sopot.pl/index.php?app=przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja 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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
http://bip.zdiz.sopot.pl/index.php?app=przetargi

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:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie
Adres:
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa punktu widokowego „Wzniesienie
Strzeleckie" w Sopocie
Numer referencyjny: 35/NZ/2020/AT
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 usługa „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad
realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Przebudowa punktu widokowego "Wzniesienie
Strzeleckie " w Sopocie” Nadzorowi inwestorskiemu podlegają następujące roboty:przygotowanie i
zabezpieczanie terenu, prace demontażowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów, wykonanie robót
ziemnych, wykonanie nawierzchni z płyt granitowych, wykonanie nawierzchni mineralnej typu
hansegrand, przebudowa schodów z płyt , wykonanie barierek i poręczy, montaż małej architektury,
podcięcia pielęgnacyjne zieleni, prace porządkowe , W/w postępowanie będzie prowadzone zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym, tj. w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 471 z późn. zm.)
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II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
Ustawy PZP na usługi nadzoru inwestorskiego (nadzór robót branży konstrukcyjno budowlanej,
drogowej). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku,
gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione
środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości
50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z
wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej
następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością;
zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca
zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony w wyniku negocjacji uzgodnią
wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30
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II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji usługi nadzoru: w trakcie realizacji inwestycji – od
dnia podpisania umowy o nadzór do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych oraz w okresie
gwarancji nadzorowanej inwestycji. Planowany okres gwarancji nadzorowanej inwestycji , wynosi nie
dłużej niż 60 miesiące od odbioru robót budowlanych.

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a) W okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał minimum: 2 (dwie) usługi polegające na sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub
modernizacji obiektów inżynieryjnych o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 100
000,00 PLN brutto . Wykonawca nie może sumować kilku usług o mniejszym zakresie dla
uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. b) Skieruje do realizacji zamówienia
publicznego niżej wymienione osoby: 1 (jedną) osobę wyznaczoną do nadzorowania robót branży
konstrukcyjno - budowlanej, która posiada nie mniej niż 3 lata doświadczenia zawodowego w
kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności konstrukcyjnej, w zakresie
budowy obiektów konstrukcyjnych oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjno-inżynieryjnej. Przez
minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia
budowlane, rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień. Przez
uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia 07
lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami).
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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:
6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostanie dokona w oparciu
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o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na
wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp – wezwanie z terminem 5 dni); Wraz z ofertą,
oprócz oświadczeń, składa się także stosowne pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie). 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.3. Zamawiający
żąda,aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieścił informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 6.1. 6.4. Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w 6.1 . 6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. 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. W tym zakresie zastosowanie ma przepis art. 26 ust. 6
Ustawy PZP, zgodnie z którym Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3) Ustawy
PZP, 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 2017 r. poz. 570); 2. Wykazu usług
wykonanych w okresie ostatnich 3 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 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 3. Wykazu
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
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odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; 4. Dokumentów wymienionych w pkt 6.5.1, potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w
przepisie art. 22a ustawy PZP. 6.7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają
przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 2447). 6.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których
mowa w rozdz. VI niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.9.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby,
mającej miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczą
dokumenty wskazane w ust. 6.5 SIWZ (o ile w niniejszym SIWZ Zamawiający ich żąda;
Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu tych dokumentów), składa dokumenty, o
których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019r w
sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 2447) (dalej również „rozporządzenie ws.
Dokumentów”) - w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Ustawy PZP. Jeżeli w kraju,
w którym miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów (dotyczy tylko dokumentów, których w niniejszym SIWZ żąda
Zamawiający, tj. wskazanych w 6.5. pkt 1 SIWZ): 1. O których mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia
ws. Dokumentów – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
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ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.5 pkt 1 SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.5.1 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, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 6.10.2
SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320) w zakresie objętym
przepisem § 7 ust. 3 tego Rozporządzenia.
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:

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 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia, zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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
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Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

liczba pobytów inspektora Nadzoru w ciągu tygodnia na budowie 40,00

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

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
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wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: A.
Zmiana terminu wykonania Umowy:

na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu usługi

nadzoru z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Nadzoru,

na skutek

udzielenia zamówienia podobnego bądź wprowadzenia prac zamiennych czy dodatkowych,

na

skutek konieczności zmniejszenia zakresu usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, z
jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg uzgodnionych stawek,

z

powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że
działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy,

zmiany będące

następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa wydania lub
przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod
warunkiem, że zmiany te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

inne przyczyny

zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Nadzoru skutkujące niemożliwością prowadzenia
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usługi nadzoru, – zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający
z powyższych okoliczności. B. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
personalne, w szczególności:

zmiany

zmiana osób, przy pomocy których Nadzór realizuje przedmiot

zamówienia, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem,
o których mowa w Prawie Budowlanym. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany składu Personelu na
osoby o niższych kwalifikacjach lub innym doświadczeniu, niż wykazano w warunkach udziału w
niniejszym postępowaniu,

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Nadzór wykonuje

przedmiot zamówienia, na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym
doświadczeniem i Personelem Podwykonawcy;

zmiana zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym

prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Nadzoru,
w porównaniu do podanego w Ofercie Nadzoru;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa

w przypadku zaistnienia korzyści dla

Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zastosowania
bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. C. Zmiana wynagrodzenia Nadzoru:

w

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany
wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT,

w

przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej w
punkcie B,

w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia

– zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług, z jednoczesnym prawem do zmiany
terminu wykonania zamówienia,

w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zakresu usługi z

jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Nadzoru,

w przypadku zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podst. przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne. D. Inne zmiany:

zmiany

następujące w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było
przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii tj. w trakcie trwania postępowania,
wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających
poza zmiany przewidziane w umowie;

w składzie osób reprezentujących Nadzór na uzasadniony

wniosek Nadzoru i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Nadzór nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

w przypadku zmian

organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków
Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny bez potrzeby zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (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. 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.
Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 Ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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