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Ogłoszenie nr 608702-N-2020 z dnia 2020-11-10 r.

Gmina Skórzec: Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi
gminnej 360904W Grala-Drupia-gr. gminy
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
Nie
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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 Skórzec, krajowy numer identyfikacyjny 71158257500000, ul. ul.
Siedlecka 3 , 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 631 28 61, e-mail
d.sadlo@skorzec.eu, faks 25 631 28 91.
Adres strony internetowej (URL): https://gminaskorzec.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: 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)
Tak
https://gminaskorzec.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
https://gminaskorzec.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/

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:
w formie pisemnej
Adres:
Uzrąd Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec

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: Opracowanie dokumentacji technicznej na
rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360904W Grala-Drupia-gr. gminy
Numer referencyjny: RG.271.17.2020
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:

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 kompletnej dokumentacji technicznej na
wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 360904W Grala-Drupia - gr. gminy. 1) Zakres
projektowanych robót obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 360904W GralaDrupia-gr. gminy wraz z chodnikiem o długości 5,892 km w tym: a) wykonanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie, b) zaprojektowanie na całej długości drogi jednostronnej
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, c) odwodnienie pasa drogowego, d) przebudowa
skrzyżowań z innymi drogami, e) zaprojektowanie miejsc do zatrzymywania dla zbiorowego
transportu, f) zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkim działkom zlokalizowanym przy
projektowanej drodze. 2) Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 1, winna być opracowana
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 2. W
zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące zadania: 1) uzyskanie
map do celów projektowych, 2) wykonanie map podziałowych, 3) wykonanie koncepcji przebudowy
drogi wraz z szacunkowym kosztem zadania, 4) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: a)
projekt budowlany – 6 szt., b) projekt wykonawczy – 6 szt., c) projekty branżowe w przypadku
wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – 6 szt., d) dokumentację geologiczną – 2
szt., e) przedmiar robót – 1 szt., f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 szt., g)
kosztorys ofertowy – 1 szt., h) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08) oraz ustawą Prawo Budowlane i obowiązującymi przepisami
wykonawczymi – 1 szt., i) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót – 3 szt., j)
zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 szt., k) opinie i uzgodnienia oraz materiały niezbędne
do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych takie jak: kartę informacyjną
przedsięwzięcia oraz niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie potrzebne), operat wodno-prawny
na odprowadzenie wód opadowych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (jeśli będzie
potrzebne), inwentaryzacja zieleni oraz wykaz wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji
na wycinkę (jeśli będzie wymagane), l) wersję elektroniczną całej dokumentacji – 2 szt., 5)
sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich projektowanych branżach występujących w
dokumentacji, 6) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii i uzgodnień
niezbędnych w procesie projektowym, 7) przeniesie nieodpłatnie autorskich praw majątkowych do
opracowanej koncepcji i dokumentacji projektowej na rzecz Gminy, wraz z zezwoleniem na
wykonywanie autorskich praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych przez Gminę na
podstawie odrębnej umowy; 3. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 4. Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z
przeznaczeniem, z zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy techniczno-budowlanej,
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, normami państwowymi i branżowymi oraz
zaopatrzy ją w wykaz opracowań i oświadczenie, że jest ona kompletna z punktu widzenia, celu
któremu ma służyć, oraz że w wykonanych opracowaniach nie zastosowano nazw własnych. 5. W
okresie 3 lat od przekazania protokolarnie przedmiotu umowy Wykonawca, na pisemne wezwanie
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Zamawiającego, nieodpłatnie dokona aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 7 dni od
otrzymania pisma

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
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: 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:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-10-29

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
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ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: ca) posiada doświadczenie
zawodowe, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: 1 zadanie polegające na wykonaniu
dokumentacji technicznej budowy, rozbudowy bądź przebudowy drogi publicznej o długości
minimum 1 km. cb) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do
wykonania zamówienia, tj.: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności drogowej, której wykonawca powierzy funkcję głównego projektanta. Uwaga: Osobę
o wskazanych powyżej uprawnieniach należy wskazać z imienia i nazwiska w formularzu oferty.
Osoba wskazana powyżej musi posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
przepisów wcześniejszych lub którego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych - w specjalności właściwej do powierzonego
stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 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
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:
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:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
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oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, 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)
Składane z ofertą: 1) Wypełniony formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 3)
Dowody dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego, w szczególności zobowiązanie podmiotu
trzeciego do oddania zasobów – w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego 4)
Pomocniczo: kopia dokumentu wadialnego / bankowego dowodu wpłaty

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
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.11.2020
r. do godz. 09.40 wnieść wadium w wysokości: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na zasadach
określonych w sekcji VIII SIWZ

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

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
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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
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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie głównego projektanta 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):

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:
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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:
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:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 2. Zmiana istotnych postanowień
umowy może dotyczyć: 1) zmiany personelu wskazanego w ofercie wykonawcy do realizacji
zamówienia, w przypadku uzasadnionej konieczności zastąpienia tych osób, w szczególności z
powodu wystąpienia okoliczności losowych, w tym śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej
osoby, pod warunkiem że Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność
dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach, z zastrzeżeniem, że
w przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot zamówienia, dla której Wykonawca uzyskał w
kryterium „doświadczenie głównego projektanta” podanym w SIWZ dla przeprowadzonego
postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać
doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio tj. pozwalające na uzyskanie co
najmniej takiej samej liczby punktów. 2) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a)
nieuzyskania niezbędnych do wykonania przedmiotu opinii, uzgodnień bądź decyzji organów
administracji publicznej, instytucji i osób nie będących stronami umowy w terminach określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach – o czas, o który terminy te zostały przekroczone b) zmiany
warunków projektowania wynikających z wydanych opinii, uzgodnień bądź decyzji organów
administracji publicznej - o czas, uzgodniony przez strony, niezbędny do dostosowania przedmiotu
zamówienia do nowych warunków projektowania i uzyskania ponownych decyzji, opinii i uzgodnień,
c) zmiany przepisów prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność w szczególności
zmiany zakresu prac bądź konieczność uzyskania dodatkowych decyzji, uzgodnień lub opinii - o czas,
uzgodniony przez strony, niezbędny do dostosowania przedmiotu zamówienia do nowych warunków
d) ustawowego zawieszenia terminów wydawania decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień
niezbędnych do realizacji zamówienia – o czas zawieszenia tych terminów e) złożenia skargi lub
wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich
rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia – o czas
ustalony przez strony, nie dłuższy niż czas od złożenia skargi, wniosku lub odwołania do właściwych
organów administracyjnych lub sądowych do uprawomocnienia rozstrzygnięć tych organów, f) innych
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uzasadnionych okoliczności z uwagi na ich zewnętrzny charakter, brak możliwości przewidzenia przy
zachowaniu należytej staranności na dzień zawarcia umowy oraz brak możliwości zapobieżenia ich
skutkom, mających znamiona siły wyższej i powodujących, że realizacja przedmiotu zamówienia w
pierwotnym terminie nie jest możliwa - o czas, uzgodniony przez strony, 3) zmiany zakresu
zamówienia, w przypadku: a) konieczności zmiany zakresu wynikającej ze zmiany obowiązujących
przepisów prawa, z wydanych opinii, uzgodnień bądź decyzji organów administracji publicznej lub z
okoliczności, których strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć na etapie
zawierania umowy - w zakresie jaki jest niezbędny do prawidłowej i zgodnej ze zmienionymi
przepisami bądź wydanymi decyzjami, opiniami lub uzgodnieniami realizacji umowy, b) zmiany
potrzeb bądź sytuacji finansowej Zamawiającego - w zakresie uzgodnionym przez strony,
dostosowanym do nowych okoliczności lub możliwości finansowych Zamawiającego 4) zmiany
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku: a) zwiększenia zakresu świadczeń bądź
konieczności uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień i decyzji, których strony, działając z należytą
starannością, nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy, wynikających w szczególności ze
zmiany obowiązujących przepisów praw – zwiększenie o wysokość ustaloną przez strony, nie wyższą
jednak niż o udokumentowane koszty konieczne do prawidłowej realizacji umowy, b) zmniejszenia
zakresu opracowania na wniosek Zamawiającego bądź w wyniku wydanych opinii, uzgodnień bądź
decyzji organów administracji publicznej – zmniejszenie o wysokość ustaloną przez strony 5) zasad
płatności, w sytuacji przedłużenia terminu realizacji umowy – w zakresie zwiększenia liczby płatności
częściowych za realizację przedmiotu zamówienia. 3. Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści
niniejszej umowy będzie protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
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: 2020-11-20, godzina: 09:40,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
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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: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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