Ogłoszenie nr 615210-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.

AMW INVEST Sp. z o.o.: „Wykonanie dokumentacji projektowej technologii paliwowej
oraz ochrony katodowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla bazy paliw w
Dziwnowie – zadanie 14043” Opcja: Projekty na potrzeby magazynu paliw i smarów w
ramach budowy i rozbudowy MPS Gdynia w Porcie Wojennym Gdynia - zadanie 12638
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

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: AMW INVEST Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
9321171189, ul. al. Jerozolimskie 97 , 02-001 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 355 29 90, e-mail sekretariat@amwinvest.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.amwinvest.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: Podmiot prawa publicznego
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
http://www.amwinvest.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.amwinvest.pl/

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:
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ należy przesłać lub
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, Al. Jerozolimskie 97, sekretariat 2
piętro.

Adres:

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie dokumentacji
projektowej technologii paliwowej oraz ochrony katodowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla bazy paliw w Dziwnowie – zadanie 14043” Opcja: Projekty na potrzeby
magazynu paliw i smarów w ramach budowy i rozbudowy MPS Gdynia w Porcie Wojennym
Gdynia - zadanie 12638
Numer referencyjny: PN2/ZP/2019
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: Zakres podstawowy „Wykonanie dokumentacji projektowej technologii
paliwowej oraz ochrony katodowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla bazy paliw w
Dziwnowie – zadanie 14043” Inwestycja dla MPS Dziwnów jest aktualnie realizowana, na
bazie dokumentacji sprzed kilku lat, przygotowanej przez biuro WBPB. Na bazie ww. projektu
została wykonana część robót budowlanych (została zakupiona część urządzeń, wykonane
trasy rurociągów itp). Istniejąca dokumentacja jest zdezaktualizowana i niekompletna dlatego
Inwestor (RZI Szczecin) postanowił zlecić jej opracowanie. Pełen zakres dokumentacji do
opracowania opisany jest w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający zawarł umowę z
Inwestorem (RZI Szczecin) na opracowanie dokumentacji projektowej dla MPS Dziwnów. W
skład tej dokumentacji wchodzą projekty instalacji elektrycznych, niskoprądowych, automatyki
technologii paliwowej, ochrony katodowej rurociągów i zbiorników oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, zestawienie kosztów zadania,
harmonogram rzeczowo-finansowy. Dodatkowo Zamawiający wymaga, żeby pełnić nadzór
autorski nad przygotowaną dokumentacją oraz dokumentacją istniejącą. Istniejąca
dokumentacja jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 97. 1. Przedmiot zamówienia dla zakresu podstawowego 1 obejmuje: 1)
automatykę wykonanej instalacji paliwowej 2) projekt instalacji elektrycznych pompowni
paliw 3) projekt monitoringu szczelności zbiorników i pomiaru poziomu produktu wraz z
ekspertyzą szczelności zbiorników betonowych 4) ochronę katodową w zakresie: a) tras
rurociągów. UWAGA. Ta instalacja została już wykonana fizycznie na budowie b) zbiorników
paliwa 5) Nadzór autorski nad dokumentacją przygotowaną oraz otrzymaną z RZI Szczecin
(nad istniejącą dokumentacją WBPB) 2. Szczegółowy zakres jw. to w szczególności: 1)
Inwentaryzacja budowlana 2) Projekt budowlany 3) Projekt wykonawczy 4) Program
Inwestycji 5) Informacja BIOZ 6) STWIORB 7) Kosztorys inwestorski 8) Przedmiar robót 9)
Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) wraz z analizą kosztów jako wkładu do pełnego ZKZ. 10)
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych jako wkładu do pełnego

harmonogramu 11) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i opinii 12) Nadzór autorski
tj. sprawowanie nadzoru na podstawie wykonanej dokumentacji oraz na podstawie
dokumentacji już posiadanej przez Zamawiającego. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru – od dnia
podpisania umowy. 3. Szczegółowy zakres prac, które należy objąć wyceną określono
powyżej, jednocześnie Zamawiający informuje, że ww. zakres prac jest częścią zadania 14043,
czyli jest częścią większej całości. Przez wzgląd na powyższe Wykonawca zobowiązany będzie
do współpracy z projektantami pozostałej części zadania tak, żeby dotrzymać terminów
umownych. Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ stanowi informację o pełnym zakresie zadania
14043 realizowanego przez Zamawiającego, którego częścią są zamawiane w niniejszym
zamówieniu opracowania. 4. Klauzule dokumentacji projektowej: Dokumentację należy objąć
następującymi klauzulami: 1) Inwentaryzacja – ZASTRZEŻONE 2) Projekt zagospodarowania
– ZASTRZEŻONE 3) Projekt budowlany – JAWNE1) 4) Projekt wykonawczy – JAWNE1) 5)
Informacja BIOZ – JAWNE Chronić należy również informacje dotyczące charakteru i
przeznaczenia obiektu. 1). Dokumentacja będzie jawna przy założeniu, że projekty nie będę
zawierały opracowań na mapie. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH dla zakresu podstawowego zawiera załącznik nr 9
do SIWZ Opcja Projekty na potrzeby magazynu paliw i smarów w ramach budowy i
rozbudowy MPS Gdynia w Porcie Wojennym Gdynia - zadanie 12638. Zamówienie objęte
opcją obejmuje projekty architektoniczne, konstrukcyjne, sanitarne, elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne. Na terenie MPS Gdynia realizowano inwestycję w ramach zadania
krajowego budowy i rozbudowy MPS Gdynia w Porcie Wojennym Gdynia - zadanie 12638. W
związku z przerwaniem prac budowlanych przez Wykonawcę w chwili obecnej skład nie
realizuje żadnych operacji oraz nie jest przekazany do użytkowania. Prace budowlane były
realizowane w oparciu o dokumentację projektową 120052 firmy PROCHEM S.A. dla MPS w
Porcie Wojennym w Gdyni. Zakres zamówienia dla opcji 2 obejmuje: 1. Inwentaryzacja MPS
Gdynia na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej 2. Wymagany zakres dokumentacji
projektowej: 2.1. integrację instalacji paliwowych na terenie MPS Gdynia 2.2. integrację
instalacji paliwowych MPS Gdynia z MPS Dębogórze oraz MPS Gdynia z basenem X i XI
znajdującymi się na Nabrzeżu Północnym polegającą na tym aby: 2.2.1. zapewnić możliwości
przesyłu paliwa pomiędzy MPS Gdynia, a instalacjami na nabrzeżu przy basenie X i XI, 2.2.2.
wybudować stację pomiarową dla basenu X odmierzającą tankowane na statki paliwa
okrętowego układem pomiarowym (identycznym do zastosowanych przy innych basenach

zasilanych z rurociągu NATO), 2.2.3. zapewnić możliwość przesyłu paliwa pomiędzy grupą
zbiorników nr 3 paliwa okrętowego depozytowego (ob.110) i grupą zbiorników nr 5 depozytu
skażonego (ob.104), 2.3. umocnić skarpy od strony budynku nr 46, 2.4. wybudować układ
kontroli ilości paliwa przekazywanego ze składu paliw w Dębogórzu do MPS w Gdyni. 3.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i opiniami 4. Uzyskanie Pozwolenia na Budowę 5. Nadzór Autorski
Dokumentacja projektowa istniejąca (120052 firmy PROCHEM S.A. dla MPS w Porcie
Wojennym w Gdyni) znajduje na miejscu w RZI Gdynia. Dokumentacja ta jest oznaczona
klauzulą zastrzeżone/poufne. Można się z nią zapoznać po uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym.

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: 500000,00
Waluta:
PLN
(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: 18 lub dniach:
lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy dla zakresu podstawowego: 1. Wykonanie
inwentaryzacji i dostarczenie jej do Zamawiającego – 63 dni od dnia podpisania umowy 2.
Dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji do zaopiniowania – 90 dni od dnia podpisania
umowy 3. Nadzór autorski – 12 miesięcy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalne zdolności w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna
warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy należycie wykonali w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie obejmujące projekty
budowlane i wykonawcze dla magazynu paliw i smarów w którym występowały łącznie: o
co najmniej 3 grupy zbiorników paliwa, o co najmniej 2 pompownie paliwa Dodatkowe
informacje: • Wykonawca może wykazać spełnienie określonego wyżej warunku w zakresie
doświadczenia w taki sposób, że określony poziom doświadczenia potwierdzi co najmniej 1
podmiot, tj. albo wykonawca samodzielnie, albo jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie albo jeden z podmiotów udostępniających dany zasób.
Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku
wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.: co najmniej 2 projektantami, z których każdy wykonał co najmniej 1 projekt

obejmujący magazyn paliw i smarów składający się z co najmniej 3 grup zbiorników paliwa
i co najmniej 2 pompowni paliwa, w specjalnościach: 1. sanitarnej - co najmniej 1 osoba,
posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych; 2. elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby biorące udział w projektowaniu i nadzorze
autorskim muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych do klauzuli ZASTRZEŻONE (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 o
ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz.U. 2019, poz. 742)): a) Pisemne upoważnienia
wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenia bezpieczeństwa, b)
Aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych. Dodatkowe informacje: • Zamawiający nie dopuszcza wskazania jednego
projektanta dla obu branż. • W przypadku składania oferty przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki dotyczące osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia mogą być spełnione łącznie przez tych
wykonawców. • Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz.
831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.
U. 2018 r. poz. 2272 ze zm.). • W przypadku osób, które są obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 r., poz.
1117 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, przed podpisaniem umowy
będą musiały wykazać, że posiadają uprawnienia budowlane do projektowania lub

odpowiednio kierowania robotami budowlanymi, określone wyżej jeżeli:

nabyły

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi, oraz

posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu

kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art.
20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.), dotyczące świadczenia
usług transgranicznych. Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby te
osoby, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych lub innych
właściwych dla ich kraju kwalifikacji zdobytych poza terytorium Polski niezbędnych
dopełnienia funkcji do, których zostały zgłoszone, musiały dysponować ww. decyzjami. •
Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie
ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. • Zakres uprawnień
budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie
przez wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z
posiadanego zaświadczenia.
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Pzp - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 5 do SIWZ. Oświadczenie składa wykonawca lub wszyscy wykonawcy ubiegający się o
zamówienie wspólnie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ.
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. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca,
którego oferta zostanie oceniona najwyżej, oprócz oświadczenia wstępnego składanego
wraz z ofertą, o którym mowa w części X SIWZ, składa pozostałe oświadczenia i
dokumenty , określone w ust. 2, na wezwanie Zamawiającego w terminie w nim
wskazanym. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do złożenia w
wyznaczonym terminie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów. Wezwanie
dotyczyć będzie wykonawcy lub odpowiednio w zakresie jakim to dotyczy każdego z
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia albo podmiotów
udostępniających zasoby: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 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 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;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –
dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.
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)
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi. 2. Zaleca się
przygotowanie oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ. 3. Do oferty należy załączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Pzp, 2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia
zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, 3) uzasadnienie
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie,

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

Nie
Informacja na temat wadium

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

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

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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
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:

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

Znaczenie

Doświadczenie projektanta branży sanitarnej 10,00
Cena

90,00

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:
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:

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. W przypadku konieczności zmiany Przedmiotu Umowy Zamawiający skorzysta z uprawnień
art. 144 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
terminu lub zakresu wykonania zamówienia w przypadku zmiany warunków umowy pomiędzy
Zamawiającym a inwestorami, dla których realizowane jest zamówienie tj. RZI Szczecin

zadanie 14043 albo MPS Gdynia - zadanie 12638 w celu dostosowania terminów i zakresu
realizacji do potrzeb właściwego z inwestorów.
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: 2019-11-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> język 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

