
Gmina Zapolice: Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego pn. Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze

zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz

zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 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

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Ogłoszenie nr 574264-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zapolice, krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac

Strażacki 5 , 98-161 Zapolice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 823-19-82 w. 28, , e-mail

a.ziolkowska@zapolice.pl, , faks 438 231 982.

Adres strony internetowej (URL): www.zapolice.biuletyn.net

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)
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Tak

www.zapolice.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zapolice.biuletyn.net

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:

Zamawiający wymaga aby oferta zlożona została pod rygorem nieważności w tradycyjnej formie

pisemnej (pocztą, kurierem, osobiście)

Adres:

Gmina Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

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

które nie są ogólnie dostępne

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

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełnej wielobranżowej

dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe

i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół

Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-

integracyjne

Numer referencyjny: GKI.271.13.2018.AZK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji

projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje infrastrukturalne,

środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu
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Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-

integracyjne” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania inwestycji. 2) Zadanie inwestycyjne, dla którego

zostanie opracowana dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, polega

na wykonaniu inwestycji infrastrukturalnych, środowiskowych i społecznych na obszarze

zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizację Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty

Legionów w Zapolicach (przed reformą systemu oświaty noszącej nazwę Zespół Szkół

Ogólnokształcących w Zapolicach) wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby

rekreacyjno-integracyjne, polegające na modernizacji Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty

Legionów w Zapolicach z salą gimnastyczną i przebudowę zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z

wyposażeniem techniczno-dydaktycznym zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami

ewidencyjnymi: 228/1 i 228/2, 229, 230 w miejscowości Zapolice. 3) Przedmiotowy budynek Szkoły

Podstawowej składa się z trzech umownych segmentów: A – parterowa sala gimnastyczna z

pomieszczeniami towarzyszącymi, B – trzykondygnacyjna północna część budynku, C –

trzykondygnacyjna południowa część budynku. 4) Segment A i B jest połączony łącznikiem. Budynek

posiada podpiwniczenie, parter znajduje się więc na poziomie ok. 1,70 m, obecnie zatem uniemożliwia

korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne ruchowo, nie jest wyposażony w pochylnię, ani

dźwig. Teren wokół przedmiotowego budynku to niezagospodarowana, zaniedbana zieleń niska. Teren

jest silnie przekształcony antropogenicznie i pozbawiony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i

kulturowych. 5) W założeniu Zamawiającego na przedmiotową inwestycję powinny się składać

następujące części funkcjonalno-użytkowe: a) modernizacja segmentu B i segmentu C budynku Szkoły

Podstawowej w Zapolicach polegająca na wymianie wykładziny PCV na korytarzach szkolnych oraz

wymianie drzwi do izb klasowych na pierwszym i drugim piętrze budynku b) rozbudowa budynku w

części północno-wschodniej łącznika budynku o dźwig osobowy mechaniczny oraz przebudowa

schodów wewnętrznych w łączniku, polegająca na budowie pochylni, celem umożliwienia dostępu i

ruchu osobom niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji i segmentów budynku Szkoły

Podstawowej c) przebudowa hali sportowej w zakresie wymiany warstw podłogi wraz z przebudową

zaplecza, w skład którego wchodzi pokój instruktora z zapleczem sanitarnym, magazyn sportowy,

szatnia męska z węzłem sanitarnym, szatnia damska z węzłem sanitarnym, WC damski, WC męski,

WC dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie

medyczne, pomieszczenie zaplecza sali. Pomiędzy salą gimnastyczną a zapleczem przewiduje się

również wymianę posadzki. Planowana przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem przewiduje

również wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oświetleniowej i gniazd

wtykowych. d) wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz piłki
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koszykowej. Teren na którym zlokalizowana zostanie płyta boiska będzie otoczony ogrodzeniem

uniemożliwiającym wchodzenie osób niepowołanych i chroniące obiekty przed dewastacją. e)

stworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej dla mieszkańców - montaż elementów małej architektury

(ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stolik szachowy), uporządkowana zieleń niska i

krzewista. Wzdłuż strefy rekreacyjnej w pasie drogowym przewiduje się montaż 4 lamp

oświetleniowych energooszczędnych (ledowych). Całość strefy rekreacyjnej będzie objęta

monitoringiem. f) opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznych dla

segmentu B i C. Zakres tej części opracowania powinien uwzględniać m.in. wymianę i przebudowę

instalacji elektrycznych łącznie z rozdzielniami i oświetleniem LED, wymianę i przebudowę w razie

konieczności instalacji komputerowych, monitoringu wizyjnego oraz antywłamaniowego, oświetlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego. 6) Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno

– Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca przygotowując dokumentację

projektową może opierać się na PFU, który będzie dla niego materiałem wyjściowym i pomocniczym

dla wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. Podane w PFU ilości robót są ilościami

przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar

robót w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 7) Zakres prac projektowych a) opracowania

wstępne: mapa do celów projektowych; decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, postanowień oraz decyzji administracyjnych,

które okażą się niezbędne celem prawidłowej realizacji, oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień

branżowych, badania geologiczne gruntu w razie konieczności; inwentaryzacja obiektu; b) projekty

budowlane i wykonawcze: projekt zagospodarowania terenu, projekty przyłączy mediów (w razie

konieczności) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekt architektoniczno- budowlany, projekt

instalacji wentylacji, projekt instalacji C.O. projekt instalacji wody zimnej, projekt instalacji ciepłej

wody użytkowej, projekt instalacji kanalizacji sanitarnej, projekt instalacji kanalizacji deszczowej (w

razie konieczności) , projekt instalacji elektrycznych zasilających wraz z układem pomiarowym, 

projekt instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, projekt instalacji oświetlenia ogólnego,

ewakuacyjnego i awaryjnego, projekt instalacji odgromowej (w razie konieczności), przedmiary robót i

kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie

bezpieczeństwa pożarowego, Sanepid, BHP. 8) Wszelkie koszty niezbędne do opracowania

dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień,

warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, oraz ewentualnych odstępstw) ponosi

Wykonawca. 9) Dokumentacja projektowa winna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z

przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i zawierać

wszystkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym: a)

projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn.

zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacje robót budowlanych. Projekty

wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania

oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. b) informację dotyczącą bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t. j.

Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) d) przedmiar robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) e) kosztorys sporządzony na podstawie

przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). f) projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne,

obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu

jakiemu mają służyć. 10) Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana i przekazana

Zamawiającemu w następującej ilości: a) projekty budowlane do pozwolenia na budowę w ilości 7

egzemplarzy b) projekty wykonawcze w ilości 7 egzemplarzy c) szczegółowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót w ilości 3 egzemplarzy d) informacje dotyczące BIOZ w ilości 7

egzemplarzy e) przedmiary i kosztorysy w ilości 2 egzemplarzy - inne wymagane uzgodnienia,

ekspertyzy, oświadczenia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia
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całego procesu inwestycyjnego. f) część graficzną i część opisową dokumentacji projektowej,

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i przedmiary

robót Projektant przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej możliwej do odczytania z

możliwością edycji przez Zamawiającego. Przez wersje elektroniczną należy rozumieć; -rysunki jako

pliki w formacie dwg (do wersji „AutoCad 2010), oraz pdf - teksty jako pliki w formacie doc (Word

2007), oraz pdf - kosztorysy jako w formacie xls (Excel 2007), oraz pdf 11) Dokumentacja projektowa

powinna: a) umożliwić realizację inwestycji z uwzględnieniem wymagań Ustawy Prawo Zamówień

Publicznych b) w swojej treści określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię

robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań

materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia. - opisywać przedmiot zamówienia za

pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących

europejskie normy zharmonizowane. 12) Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz doświadczenia o wzajemnym

skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające

uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. -

w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich

wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji

projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. 13)

Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami umowy, stosownie do art. 20 ust.

1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w

sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawca robot budowlanych oraz

wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji robót

budowlanych. 14) Obowiązki wykonawcy związane z nadzorem autorskim obejmować będą w

szczególności: a) nadzór nad zgodnością wykonawstwa dokumentacją projektowa w zakresie

rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń; b)

wyjaśnienie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku

realizacji prac budowlanych poprzez dodatkowe informacje i opracowania; c) uzgadnianie z

Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji,

rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych; d) opiniowanie przedstawionych przez

wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w

przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy

ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem że każde z

rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego; e) ocena parametrów lub wyników

szczegółowych badań, materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi,

normami i obowiązującymi przepisami; f) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych- na żądanie

Zamawiającego; g) przyjazdy na budowę w trakcie kluczowych elementów realizacji robót

budowlanych- na żądanie Zamawiającego; h) udział w naradach i komisjach technicznych i odbiorach

robót budowlanych – na żądanie Zamawiającego; i) poprawienie ewentualnych błędów projektowych,

likwidacja kolizji między branżami lub uzupełninie rysunków, detali bądź opisów nie zawartych w

dokumentacji autorskiej bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 15) Wykonawca zobowiązuje się do

wykonywania obowiązków związanych z nadzorem autorskim w sposób, który nie spowoduje

przeszkód i opóźnień w realizacji robot budowalnych przez Wykonawcę robót budowlanych. 16)

Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie

do nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na

użytkowanie. 17) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa

zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących

polach eksploatacji: a) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o

Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w

szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej

utworami; b) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz

na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw

zależnych. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, utrwalenie utworów na

wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej,

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu

cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w

dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową,

techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania utworów do pamięci

komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,

telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
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nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana

nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie w utworach multimedialnych, wykorzystywanie

całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, wprowadzanie zmian, skrótów, 

sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, publiczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez

niego wybranym Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot

trzeci rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie,

w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na

spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; możliwości reprodukcji i publikacji utworu w

całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do

obrotu; prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; sporządzanie

projektów na podstawie utworu; prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac

sporządzonych na podstawie utworu wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie; 

przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji; udostępnianie wykonawcom, w tym

również wykonanych kopii wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i

inwestycji Zamawiającego; wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu Wynagrodzenie za

przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 18)

Jeżeli w SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przy opisie przedmiotu zamówienia

wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do

określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako

przykładowe. 2. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na

wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja i rękojmia udzielane są na warunkach określonych w

sposób szczegółowy we wzorze umowy. Okres udzielonej gwarancji, na który Wykonawca przedłuża

okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące. Okres udzielonej gwarancji, na który Wykonawca

przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące i jego bieg rozpoczyna się pierwszego dnia po

zakończeniu 36-miesięcznego okresu rękojmi. 3. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający nie formułuje wymagań

określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp z uwagi na możliwość realizacji zamówienia przez osoby

niepodlegające stosunkowi pracy. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane

przez projektantów tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nie polegają one na wykonaniu pracy w rozumieniu

Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego

i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i samie te zadania
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realizują. 4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części

zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego

zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu

ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub

procentowo określonej część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania

nazw (firm) Podwykonawców, jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji

jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 5. Wymagania

stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami

technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia dotyczące

wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem

Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów kontaktowych i numerów faks

oraz współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i

terminowego wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody

wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Dodatkowe

informacje: 1) Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie (na własną odpowiedzialność,

własny koszt i własne ryzyko), a także pozyskanie wszystkich informacji koniecznych do

przygotowania rzetelnej oferty. 2) Zakres zamówienia obejmuje także ujęcie w projekcie wyposażenia

stałego w szczególności w postaci drabinek naściennych, stelażu do gry w piłkę koszykową bramek,

elektronicznej tablicy wyników. Projekt nie musi obejmować wyposażenia ruchomego w postaci

szafek, stojaków, regałów. Wykonawca musi jednak przy projektowaniu uwzględnić wymiary

wskazanych sprzętów tak, aby umożliwić Zamawiającemu ustawienie wskazanego PFU wyposażenia.

Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie projektu wszelkich niezbędnych przyłączy kotwień,

posadzeń oraz innych robót budowlanych niezbędnych do podłączenia wyposażenia obiektu.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71250000-5

71240000-2

71221000-3
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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: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

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 szczególnych wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż dysponować będzie, co

najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje: i. projektanta w specjalności architektonicznej -
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posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez

ograniczeń; ii. projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającą uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; iii.

projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych - posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, iv. projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającą

uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej osoby

posiadającej uprawnienia we wszystkich z ww. branż lub kilku osób, które odrębnie posiadają ww.

uprawnienia. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze

zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub

określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w

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

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U 2016, poz. 65). Uprawnienia winny być zgodne

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający

przeprowadzi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub 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, 2) zaświadczenie właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu. 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) oświadczenia Wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami

składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). W

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej. 5) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) – 4) składa każdy z

Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w ppkt 1, ppkt 2) , ppkt 3) SIWZ, składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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 ppkt 1), zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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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:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,

określonego w rozdziale V pkt 3) ppkt 2) SIWZ: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

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.

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)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe

pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania) do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z

dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które

zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o

udzielenie zamówienia art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli

oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia zostanie wybrana,

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego
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postępowania) do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób

reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę

wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione oraz musi być podpisane

przez osoby uprawnione do reprezentacji.

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

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące

złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może

zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 6) Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść

przelewem na konto Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr

rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240 z adnotacją „Wadium -„Opracowanie pełnej

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Inwestycje

infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz

modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu

na potrzeby rekreacyjno-integracyjne.” 7) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. 8) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z

odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed

upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń

międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się chwilę uznania

na rachunku bankowym Zamawiającego. 9) Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10) Wadium wniesione w

formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 11)
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Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie wadium w nieprawidłowy sposób skutkować

będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 12) Zamawiający

zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako

najkorzystniejsza. 13) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 14) Zamawiający zwróci

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. 15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia

przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 16) W zakresie wadium obowiązują

uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

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  
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Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

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
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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

Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej 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:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
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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:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy (w sposób szczegółowy opisanych w

SIWZ i załączniku nr 6 – Projekt umowy) w następujących okolicznościach: 1) zajdzie konieczność

zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) działania siły wyższej (vis maior),

wojny, awarii energetycznych, klęsk żywiołowych np. powódź, trąba powietrzna, huragan, pożar,

trzęsienie ziemi – o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu działania siły

wyższej; b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak: opady deszczu,

śniegu, gradu o dużym natężeniu; silny wiatr o prędkości minimum 15 m/s; burze, - trwające

przynajmniej przez okres następujących bezpośrednio po sobie 7 dni, które uniemożliwiają

sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań

geodezyjnych itp.), o czas do ich ustąpienia; c) braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia

w pierwotnie określonym terminie, ze względu na wydłużające się terminy uzyskiwania opinii,

uzgodnień, postanowień, decyzji, ekspertyz, przy czym nie jest możliwe powołanie się na niniejszą

przesłankę w sytuacji gdy Wykonawca nie działał z należytą starannością (tj. m.in. nie wystąpił o

uzyskanie odpowiedniego dokumentu wystarczająco wcześnie, działał opieszale); d) pomimo
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wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej, warunków

technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w

terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna

upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia

terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej

lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności; 2) zmiany zasad

finansowania zamówienia; 3) zmiany uwarunkowań prawnych; 4) zaistnienia konieczności

zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie

przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w

takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o

równoważnych lub lepszych parametrach. 5) zaproponowania rozwiązań projektowych odmiennych od

ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym, a będących z punktu widzenia Zamawiającego

korzystnymi i usprawniającymi funkcjonowanie obiektu; 6) zmiany wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie

powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 7) 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, 8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

9) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 10) a także w innych

przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11) W przypadku

określonym w ust. 4 pkt 6 umowy, zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia

obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne

porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 12) W przypadkach określonym w pkt

6, 7 i 8, zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę

umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie

zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 13) W przypadku uznania, iż

przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony

zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych,

pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził

zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku

wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie

zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 14)
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Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt 6, 7 i 8 umowy nie może być wyższa od zmian

wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 15) Zaistnienie siły wyższej

powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

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: 2018-06-25, godzina: 09:00,

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 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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