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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38762-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 018-038762
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
PL
ul. Morska 350A
Gdynia
81-002
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Kasprzyk
Tel.: +48 587212819
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Faks: +48 587212966
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: www.skm.pkp.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.skm.pkp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: publiczny pasażerski transport kolejowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych
Numer referencyjny: SKMMU.086.62.18
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II.1.2)

Główny kod CPV
71220000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1),
2. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2),
3. Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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RPPM.09.02.01-22-0001/16
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.09.02.01-22-0001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3),
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Wykonawcy
II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3),

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.09.02.01-22-0001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawcy winni wykazać brak podst. wyklucz. z art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1,4,5,6 i 8 ustawy Pzp
poprzez złożenie:
I. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
II. Na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 16 SIWZ;
— inf z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13a)-c), 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania
za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zam. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem term. skład. ofert,
— zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego ze Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dok. potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właśc. org. podatkowym w spr. 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,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem term. skład. ofert lub innego dok. potwierdzającego, że
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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,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
admin. o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
— odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie
internetowej (art. 24 ust. 11 ustawy):
— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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 c. d. w rozdz. III.1.2
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. rozdz.III.1.1.
Wykonawcy zagraniczni - w zakresie par. 5 pkt 1 Rozp.- informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokumenty, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i6
ustawy, w zakresie paragrafu 5 pkt 2-4 Roz. - składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 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,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty w zakresie paragrafu 5 pkt 1 Rozp. i
dotyczące braku ogłoszenia likwidacji lub upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokumenty dotyczące nie zalegania z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarto 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, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
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ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej. zastępuje się je
oświadczeniem Wykonawcy o odpowiedniej treści.
Na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca musi wykazać, że:
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN - niezależnie
od ilości zadań, na które składa ofertę
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł - niezależnie od ilości zadań, na
które składa ofertę,
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone powyżej w zakresie posiadanych
środków finansowych oraz posiadanego aktualnego ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia mogą być spełnione łącznie.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga by
Wykonawcy złożyli następujące oświadczenia i dokumenty:
1) JEDZ, którego Instrukcja wypełnienia znajduje się pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/__data/
assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.;
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dokument należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w
rozdz. VI pkt 16 SIWZ;
3) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 300 000
PLN - dokument należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 16 SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie
(umowy) na wykonanie dokumentacji projektowej, spełniającej łącznie poniższe wymagania:
— wartość zamówienia (umowy) co najmniej 250 000 PLN netto (dot. Zadania nr 1 i nr 2) albo w przypadku
zadania nr 3 – 300 000 PLN netto,
— w ramach zamówienia (umowy) uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla dokumentacji projektowej,
— zamówienie (umowa) obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, którego
zasadniczym przedmiotem były roboty budowlane w infrastrukturze kolejowej – zakres prac projektowych
powinien obejmować łącznie przynajmniej dwa z pięciu wymienionych poniżej rodzajów robót:
1) roboty kolejowe dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy toru kolejowego,
2) roboty kolejowe dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy peronu kolejowego wraz
z krawędzią peronową,
3) roboty konstrukcyjne dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy wiaty peronowej,
4) roboty elektroenergetyczne dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci
trakcyjnej,
5) dokumentacja obejmowała branżę torową oraz architektoniczno-konstrukcyjną.
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W ramach zamówienia (umowy) wykonano dokumentację obejmującą roboty kolejowe dotyczące budowy lub
rozbudowy lub przebudowy dróg rozjazdowych wraz z systemami sterowania ruchem kolejowym (dot. Zadania
nr 3).
Wykonawca musi dysponować następującymi osobami skierowanymi do realizacji Zamówienia:
— Jeden Koordynator zespołu projektowego (Główny Projektant) spełniający łącznie następujące wymagania
(Zamawiający dopuszcza w przypadku, składania oferty na więcej niż jedno zadanie aby Wykonawca
dysponował jednym koordynatorem dla tych zadań):
1) Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
2) Co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (np. Głównego Projektanta) przy
opracowaniu dokumentacji projektowej,
3) Doświadczenie przy realizacji (jako koordynator lub członek zespołu projektowego) co najmniej jednego
opracowania projektowego dla zadania inwestycyjnego o wartości robót budowlanych, nie mniejszej niż 5 000
000,00 PLN netto, którego zasadniczym przedmiotem były roboty budowlane w infrastrukturze kolejowej –
zakres prac powinien obejmować łącznie w jednym zamówieniu co najmniej dwa z czterech przedstawionych
poniżej rodzajów robót od a) do d) (dot. Zadania 1 i 2) oraz co najmniej dwa z pięciu przedstawionych poniżej
rodzajów robót od a do e) (dot. Zadania 3):
a) Roboty kolejowe dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy toru kolejowego,
b) Roboty kolejowe dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy peronu kolejowego wraz
z krawędzią peronową,
c) Roboty konstrukcyjne dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy wiaty peronowej,
d) Roboty elektroenergetyczne dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci
trakcyjnej,
e) Roboty kolejowe dotyczące modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy dróg rozjazdowych wraz
z systemami sterowania ruchem kolejowym (dot. Zadania nr 3).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego; pokój nr 303, III piętro
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający dokona otwarcia ofert poprzez platformę dostępną na mini portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i
dokonywana jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W celu wyk. spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zam. wymaga by Wykonawcy
złożyli następujące oświadczenia i dokumenty:
Sporządzonego zgodnie ze wzorem -zał. nr 5 do SIWZ 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 należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy;
— W celu wykazania spełnienia warunku określonego w rozdziale V pkt 2.2.2. SIWZ Wykonawca składa
oświadczenia – w zakresie wykazu osób (koordynatora) w formie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000 PLN w odniesieniu do każdego z zadań,
wniesionym przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.
Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, za który Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez termin
„siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu,
zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa Wykonawcy, od którego nie można było rozsądnie oczekiwać
wzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie przezwyciężyć ich
skutków, w szczegl.: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu,
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu okreś. czyn. lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji pań.,
które nie są nast okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpow.,
c) gdy wyst. opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właś. organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
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w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
2)zmiana koordynator.stron,
3)zmiana wys.wyni. z rezygnacji przez Zam. z części prac w zak.których nie umoż. prawid.real. przed. Umowy
Zam. wymaga zabezpieczenia umowy zgod. z rozdz. XV SIWZ.
Kryteria wyboru ofert:
— Cena wykonania dok. proj. - waga 80 %, maks. ilość punktów 80,
— Cena nadzoru autorskiego i usług projektowych - waga 15 %, maks. ilość punktów 15,
— Termin wykonania dok. proj. – waga 5 %, maks. ilość punktów 5.
Zam. przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa PZP
Zam. wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia:
1. odnośnie wykonania dokumentacji projektowej - w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ofercie, w tym
maksymalnie do 31.12.2019 roku (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3),
2. odnośnie pełnienia nadzoru projektowego, zobowiązanie Projektanta do usługi obejmuje okres 5 lat od
wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, a w przypadku zakończenia inwestycji w tym okresie - do
odbioru końcowego prac budowlanych (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3),
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2019
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