
Miejski Zarząd Ulic i Mostów: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” przy realizacji zadania pn.:

„zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu

Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020 w

formule ZIT): • Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna; • Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; •

Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

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

Ogłoszenie nr 549417-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.
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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

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: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, krajowy numer identyfikacyjny 000166249,

ul. ul. Bałtycka 8 A , 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2411270, e-mail

sekretariat@mzuim.chorzow.eu, faks 32 2414060.

Adres strony internetowej (URL): www.mzuim.chorzow.eu

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):
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I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

bip.mzuim.chorzow.eu

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:

Ofertę należy przedstawić w języku polskim, na piśmie

Adres:

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7b2d0...

3 z 23 2018-04-24, 13:37



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: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu”

przy realizacji zadania pn.: „zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania

Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa, w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą

towarzyszącą”

Numer referencyjny: GI/ZP/5427/010/000/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu

realizowanego wg formuły projektuj i buduj zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym
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załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „zaprojektowanie,

dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na

terenie miasta Chorzowa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego

chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zakres usługi obejmuje wszelkie

czynności kontrolne na etapie realizacji dokumentacji projektowej oraz realizacji Kontraktu między

innymi: W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 1) Sprawdzanie

materiałów do wniosków o wydanie wszelkich decyzji administracyjnych na etapie projektowania pod

kątem: - zgodności z obowiązującymi przepisami, - zgodności z PFU-kompletności opracowania, -

kompletności uzgodnień, - terminów umownych. 2) Profesjonalny nadzór nad realizowaną

dokumentacją techniczną w zakresie: - projektu budowlanego, - projektu wykonawczego. 3)

Sprawdzanie projektów budowlanych i wykonawczych na roboty budowlane pod kątem: - zgodności z

obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi i PFU, - kompletności opracowania, -

kompletności uzgodnień, - terminów umownych, - prawidłowości sporządzania przedmiaru,

specyfikacji technicznej, oraz wzajemnej spójności tych dokumentów z dokumentacją i PFU. 4)

Koordynację prowadzonych prac projektowych i organizowanie narad z projektantami na etapie

przygotowywania dokumentacji technicznej w ramach Kontraktu. 5) Nadzór nad realizowaną usługą

geodezyjną. 6) Udział w przygotowaniu dokumentów oraz współuczestniczenie w uzgodnieniach z

właścicielami infrastruktury przebudowywanej w ramach opracowywanej dokumentacji technicznej.

7) Nadzór nad załatwianiem spraw formalno–prawnych w zakresie pozyskania dyspozycji dla działek

zlokalizowanych pod inwestycję drogową w ramach Kontraktu oraz prowadzenie korespondencji z

zainteresowanymi stronami postępowania. 8) Koordynacja, współudział i współpraca z jednostkami

samorządów terytorialnych w działaniach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w

zakresie uzyskania innych decyzji i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami. 9) Nadzór

nad prawidłowością i terminowością złożenia wniosku na decyzje o zgodę na realizację inwestycji

drogowej w ramach Kontraktu (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót). 10) Udział w procedurze

wydawania decyzji o zgodę na realizacje inwestycji drogowej w ramach Kontraktu (pozwolenia na

budowę lub zgłoszenia robót). W ZAKRESIE WYKONAWSTWA ROBÓT BUDOWLANYCH 1)

Analiza i zatwierdzenie dokumentacji technicznych (projektowych) w ramach Kontraktu. 2)

Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń (robót). 3) Współpraca z projektantami, wyjaśnianie

wątpliwości i zastrzeżeń do dokumentacji projektowej Kontraktu. 4) Pobyty na budowie inspektora

nadzoru zapewniające bieżącą kontrolę technologii wykonywania poszczególnych robót -

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 5) Pobyty na budowie inspektora koordynatora co

najmniej raz na trzy dni, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 6) Kontrola zgodności
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realizowanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową Kontaktu. 7)

Ustalanie terminów i uaktualnianie harmonogramu robót oraz dokonywanie analizy i akceptacji

harmonogramu, kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem. 8) Wnioskowanie w

sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i wnioskowanie o ewentualne zapewnienie

nadzoru autorskiego, wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań

technicznych. Rozpoznawanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowanej

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej na proponowane przez Wykonawcę roboty

dodatkowe. 9) Wnioskowanie o przesunięcie planowanej daty zakończenia, jeżeli zaistnienie tego jest

konieczność wynikająca z zaistniałej sytuacji w trakcie realizacji, której nie można było wcześniej

przewidzieć. 10) Prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 11)

Sprawdzenie robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach, polecenie ich usunięcia. 12)

Prowadzenie inspekcji baz materiałowych, wytwórni mieszanek bitumicznych i betonowych

Wykonawcy robót. 13) Zatwierdzanie urządzeń, materiałów i systemów zgodnie z wymaganiami norm

i specyfikacji. 14) Kontrolowanie Wykonawcy w zakresie zgodności stosowanych materiałów,

urządzeń i metod wytwarzania z wymaganiami. 15) Kontrolowanie sposobu składowania i

przechowywania materiałów i urządzeń oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu

robót. 16) Polecenie Wykonawcy przeprowadzenia ewentualnych badań nie określonych w

Specyfikacji Technicznej w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania danych robót lub jakości

użytych materiałów. 17) Kontrola zgodności realizacji przez Wykonawcę zatwierdzonego przez organ

zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu i zabezpieczeń stanowisk roboczych przy realizacji

zadania. Akceptacja znaków, zapór i innych urządzeń zabezpieczających. 18) Współdziałanie z

władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez

wykonawcę nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz wyegzekwowania od

Wykonawcy udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw. 19) Opiniowanie wniosku Wykonawcy o

wyborze alternatywnego materiału, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacja

techniczna. 20) Sprawdzenie wykonanego przez Wykonawcę wytyczenia w planie i wyznaczenia

wysokości elementów robót. 21) Ustalenie zakresu niezbędnych badań kontrolnych wykonanie tych

badań lub zlecenie ich laboratorium drogowemu do wykonania zgodnie z umową. Uczestniczenie w

pobieraniu próbek i analiza wyników badań oraz ocena jakości robót na podstawie wyników badań

Wykonawcy i badań inwestorskich (kontrolnych). 22) Kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika

budowy i księgi obmiaru, kontrola prawidłowego gromadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów

materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych

dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Kontrola prawidłowego przechowywania

dokumentów budowy. 23) Dokonywanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego: - Odbioru
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robót ulegających zakryciu – poprzez wpis do dziennika budowy; - Odbioru częściowego – poprzez

spisanie protokołu odbioru; - Odbioru końcowego całości robót – poprzez spisanie protokołu odbioru.

24) Kontrola i nadzór nad uruchomieniem systemu. 25) Sprawdzenie czy każdy zamontowany sprzęt

oraz każde zaimplementowane oprogramowanie jest zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

26) Opracowanie miesięcznych informacji z postępu robót i przekazywanie ich Zamawiającemu. 27)

Przygotowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami dla Programu RPO WSL Działanie 4.5.1.

„Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Sporządzenie wszystkich wymaganych

dokumentów do rozliczenia zadania. 28) Składanie wyjaśnień w trakcie kontroli przeprowadzanych

przez organy i instytucje kontrolne. 29) Na czas nieobecności wyznaczenie zastępstwa z

powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. 30) Uczestnictwo w

przekazywaniu terenu budowy. 31) Doprowadzenie do przekazania sprawnego systemu

Zamawiającemu. 32) Rozliczenie końcowe robót. 33) Przeprowadzenie odbioru końcowego

pogwarancyjnego Kontraktu. 34) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej

dokumentacji powykonawczej wykonanych i odebranych robót (operat kolaudacyjny) opracowanej

przez Wykonawcę robót łącznie z wynikami wszelkich niezbędnych badań laboratoryjnych (badań

Wykonawcy i badań kontrolnych wg. pkt 16). 35) W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim

oraz w okresie gwarancyjnym, do zadań Wykonawcy usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; - dokonywanie

inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; - odbiór

wykonanych robót związanych z usunięciem wad; - wspieranie Zamawiającego w negocjacjach

dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; - wykonywanie corocznych przeglądów obiektu w

okresie gwarancyjnym na roboty budowlane.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71247000-1

71248000-8

71520000-9

71630000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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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: 2019-12-15

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 odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w

powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi

(dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) lub zdolność kredytową w wysokości co

najmniej 200 000,00 zł; b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
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zamówienia muszą wykazać, że: 1. warunek określony w pkt. 7.1.2 a spełniają łącznie, 2. warunek

określony w pkt. 7.1.2 b spełniają łącznie. Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług, dostaw

oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg

średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) potencjał techniczny: Wykonawca powinien dysponować co najmniej: -

Licencją na oprogramowanie do symulacji, obsługujące pliki wynikowe stworzone przez programy

Vissim oraz Visum – min. 1 szt.; - Komputerem przenośnym spełniającym zalecane wymagania do

obsługi posiadanych programów do symulacji – min. 1 szt.; - Sprzętem biurowym (drukarka,

kserokopiarka, skaner); - Telefonem komórkowym dla wszystkich osób uczestniczących w

realizacji zadania. - Pocztą elektroniczną. b) Kadra techniczna: Wykonawca musi dysponować

następującymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i posiadający odpowiednie

uprawnienia wykonawcze: - 1 osoba – Inżynier rezydent - Zarządzanie (kierowanie) co najmniej

jednym kontraktem, którego przedmiotem było wdrożenie systemu zarządzania ruchem, o wartości

minimum 10 000 000,00 zł brutto, składającym się z co najmniej 15 sygnalizacji świetlnych,

priorytetem dla co najmniej 75 pojazdów transportu zbiorowego, co najmniej 30 punktów

kamerowych, zrealizowanym w formule „zaprojektuj i wybuduj”; - 1 osoba – inspektor ds.

inżynierii ruchu drogowego - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania

inżynierii ruchu tj. docelowej organizacji ruchu, organizacji ruchu na czas budowy oraz koncepcji

systemów zarządzania ruchem. Ponadto posiada doświadczenie w wykonywaniu prognoz ruchu,

symulacji ruchu, analiz przepustowości, a także projektów sygnalizacji świetlnych oraz od co

najmniej 3 lat jest audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego; - 1 osoba – inspektor ds.

telekomunikacyjnych – posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych oraz

doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru ds. telekomunikacji na co najmniej jednym

zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej o długości minimum

10 km; - 1 osoba – inspektor ds. elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz pełnieniu funkcji

inspektora nadzoru na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie sieci

elektroenergetycznej; - 1 osoba – ekspert ds. rozliczeń ekonomicznych – posiadająca co najmniej 3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7b2d0...

9 z 23 2018-04-24, 13:37



letnie doświadczenie w wycenie (kosztorysowaniu) i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze

środków unijnych oraz w weryfikacji kwalifikowalności środków i wniosków o płatność,

rozliczaniu i raportowaniu projektów; - 1 osoba – inspektor ds. monitoringu wizyjnego –

posiadająca doświadczenie w projektowaniu lub realizacji lub nadzorowaniu systemów

monitoringu wizyjnego. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w co najmniej 1 zadaniu polegającym na

instalacji systemu monitoringu wizyjnego w co najmniej 20 punktach kamerowych; Uwaga: 1.

Wszystkie powyższe role, za wyjątkiem inżyniera rezydenta można łączyć – dana osoba może

pełnić maksymalnie dwie funkcje. 2. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym,

uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie obowiązujących przepisów

(stosownie do treści art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z

dnia 2017.07.06) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym),

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z

dnia 2017.07.06) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. Inżynier Kontraktu

dopilnuje, by Specjaliści mieli odpowiednie wsparcie oraz byli wyposażeni we wszelki sprzęt

niezbędny do wykonywania swoich obowiązków. W szczególności zadba o to by Specjaliści mieli

wystarczającą pomoc administracyjną, sekretarską i w zakresie tłumaczenia tak, by mogli się

skoncentrować na swoich podstawowych obowiązkach. 4. Specjaliści pomocniczy oraz personel

wspierający i zastępujący. Inżynier Kontraktu powinien wybrać i wynająć innych specjalistów w

takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed Inżynierem.

Wszyscy specjaliści muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich

odpowiedzialności. Inżynier Kontraktu powinien wyposażyć swój zespół specjalistów i

inspektorów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów, którzy mogą być

niezbędni do właściwej realizacji niniejszego zamówienia i Kontraktów (np. hydrogeolog,

specjalista od zabezpieczenia przeciwpożarowego, inżynier materiałowy, specjalista od spraw

bezpieczeństwa itp.). Dodatkowo, w przypadku personelu nie władającego językiem polskim,

Inżynier Kontraktu zapewni odpowiedniego tłumacza w celu efektywnej realizacji Umowy.

Wynagrodzenie dodatkowych osób zatrudnionych przez Inżyniera należy uwzględnić w cenie

oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy

w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej

zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w cenie oferty. Podczas

nieobecności jakiegokolwiek Specjalisty Kluczowego z listy podanej w Załączniku Nr 2,
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wynikającej z urlopu lub choroby, Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe,

na cały okres założonej pracy specjalisty dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych.

Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez

Zamawiającego. Koszty personelu zastępczego oraz koszty personelu wspierającego muszą być

wliczone w cenę podaną przez Inżyniera Kontraktu w ofercie. c) Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu usług, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

dla niżej wymaganych ilości zrealizowanych usług: 1) Przeprowadził nadzór nad co najmniej

jednym zamówieniem obejmującym budowę Inteligentnego Systemu Transportowego o wartości

projektu co najmniej 10.000.000 zł brutto, realizowanym w formule „Zaprojektuj i wybuduj”; Przez

budowę Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) należy rozumieć łącznie, w szczególności: •

wdrożenie systemu sterowania ruchem wraz z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego na

co najmniej 15 sygnalizacjach świetlnych i dla min. 75 pojazdów transportu zbiorowego; •

przebudowę co najmniej 15 sygnalizacji świetlnych; • instalację systemu monitoringu wizyjnego w

co najmniej 20 punktach kamerowych; • budowę/modernizację centrum sterowania/zarządzania

ruchem; • budowę sieci światłowodowej o długości co najmniej 10 km. Dowodami, o których

mowa powyżej, 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 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.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1. warunek

określony w pkt. a spełniają łącznie, 2. warunek określony w pkt. b spełniają łącznie, 3. warunek

określony w pkt. c spełniają łącznie. Uwaga: Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług,

dostaw oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi

wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych.

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
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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)

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)

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 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; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7b2d0...

12 z 23 2018-04-24, 13:37



Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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. odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia składa odrębnie dokumenty wymienione w pkt. 1 - 3. Wykonawca, który powołuje się

na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa dokumenty

o których mowa w pkt. 1,2,3 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 27

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwane dalej

„rozporządzeniem”; - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) 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 wykonanie decyzji właściwego organu –

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony 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

powyższego dokumentu, 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 –

wystawionych nie wcześniej niż w terminie jw. - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
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informacji dotyczących tego dokumentu.

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:

1. wykaz 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 (Załącznik Nr 2); 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 3); 3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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

czy są wykonywane należycie (Załącznik Nr 4); 4. informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert; 5. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 7.1.2 lit. b SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 5 mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia w zawiązku z tym, że warunek udziału w postępowaniu

Wykonawcy winni spełniać łącznie. Zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1.

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
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USTAWY PZP

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

1. wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik Nr 1); 2. dokument wpłaty wadium (kopie przelewu

na rachunek bankowy, gwarancji itp.); 3. wypełnione wzory oświadczeń załączonych do SIWZ

(Załączniki Nr 5-6); 4. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 5. w przypadku Wykonawców

działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 6. w

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający

ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony w

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

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

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie:

pięć tysięcy zł 00/100). 1. Wadium może być wniesione: 1.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr

rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 Uwaga: za

datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto

Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 1.2. w poręczeniach

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

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 1.3. w gwarancjach bankowych 1.4. w gwarancjach

ubezpieczeniowych 1.5. w 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 (Dz.U.2016.359 t.j. z dnia 2016.03.17). Uwaga: wadium wnoszone w postaci

niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu Ulic. 2. W
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przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin

ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi

przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez

Zamawiającego. 3. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych

warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a

w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: -

przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie

do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); - złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej

(poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu; - przedstawienia jakichkolwiek innych

dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów

potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę. 4. Na wniosek Wykonawcy,

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesione przez niego w pieniądzu wadium 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 zaliczane jest przez Zamawiającego

na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwróci wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego

wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.5, jeżeli w

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i

3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w
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art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako

najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w

ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3.

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

Nie

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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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

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
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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 ofertowa brutto (C) 60,00

Metoda i organizacja nadzoru (M) 20,00

Doświadczenie (D) 10,00

Ilość przeglądów w okresie gwarancyjnym (P) 10,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony dopuszczają następujące zmiany niniejszej umowy: a) w sytuacjach, w których, nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu prac; b) zmiany osób

odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia po stronie Zamawiającego i Wykonawcy: c)

termin zakończenia usługi określony w § 5 umowy, może ulec wydłużeniu, na podstawie okoliczności

nieprzewidzianych przez Strony w chwili zawarcia umowy, a zaakceptowanych przez Zamawiającego

na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 2. W przypadku zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia określona w § 7 ust. 2 Umowy o wykazaną przez

Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia

wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej
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odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat)

albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych poprzez uwzględnienie

zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w

wymiarze niższym niż pełen etat) albo poprzez uwzględnienie zwiększenia stawki godzinowej

pracowników, którzy otrzymują minimalną stawki godzinowej, bezpośrednio biorących udział w

realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany

przepisów, części zamówienia. 3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu,

o którym mowa w ust. 2 przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze

czasu pracy pracowników. 4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia określona w § 7

ust. 2 Umowy o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie

umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która

zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych

na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą

działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 5.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 4,

przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób. 6. Zamawiający uprawniony jest

w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia

przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów

potwierdzających kalkulację, tj.: imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 lub 4 zgłoszenia ww.

osób do ZUS, listy obecności ww. osób przy realizacji Przedmiotu Umowy. 7. Zwiększenie wysokości

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których

mowa w ust. 2 i 4 nastąpi wyłącznie w zakresie wykazanym i udowodnionym przez Wykonawcę. 8.

Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 9.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił

warunki takiej zmiany.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7b2d0...

22 z 23 2018-04-24, 13:37



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: 2018-05-10, godzina: 11:45,

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7b2d0...
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