Ogłoszenie nr 2022/BZP 00087541/01 z dnia 2022-03-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Aktualizacja bilansu gospodarki wodno- ściekowej wraz z przedstawieniem koncepcji ich zagospodarowania na terenie
kompleksu wojskowego K-6030 w Łasku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW INVEST Sp. z o.o.
1.3.) Oddział zamawiającego: AMW INVEST Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932117189
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jerozolimskie
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-001
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: (22) 355 29 90
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@amwinvest.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwinvest.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja bilansu gospodarki wodno- ściekowej wraz z przedstawieniem koncepcji ich zagospodarowania na terenie
kompleksu wojskowego K-6030 w Łasku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65fa3cf6-a140-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00087541/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-16 10:48
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2022-03-16 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00087541/01 z dnia 2022-03-16

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): TAK
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): TAK

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 20/02/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 340000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Aktualizacja bilansu gospodarki wodno - ściekowej wraz z przedstawieniem koncepcji ich
zagospodarowania z uwzględnieniem planowanych lub rozpoczętych inwestycji na terenie kompleksu wojskowego K-6030
w Łasku”
2. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach zadania inwestycyjnego nr 11181 pn. „Przebudowa sieci wod. – kan.
K-6030 Łask”.
3. Wykonanie bilansu obejmuje aktualizację bilansu wodno-ściekowcgo wykonanego przez firmę WYG International sp. z
o.o. (obecnie Databout sp. z o.o.) wraz z uwzględnieniem planowanych inwestycji.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty dokonał
sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, tj. Dokumentacji
wykonaną przez firmę WYG INTERNATIONAL (obecnie Databout sp. z o.o.) pn.: ,,Bilans wód opadowych i ścieków oraz
koncepcja zagospodarowania wód opadowych/ścieków na obszarze kompleksu wojskowego w Łasku (Teodory, gmina
Buczek). Obliczenia wód podziemnych z uwzględnieniem potrzeb użytkownika",
5. Ustalenia terminu sprawdzenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 wykonawca dokona przez Platformę zakupową
JOSEPHINE.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.
1 Pzp oraz uzyska maksymalną liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny, wymienionych w ogłoszeniu i SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres realizacji umowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie w
zakres którego wchodziło modelowanie przepływu wód powierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.
Zamawiający w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga, aby warunek
określony w pkt 1 potwierdził co najmniej jeden z tych wykonawców. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu
warunek określony w pkt 1 powinien potwierdzić jeden podmiot.
2) warunek dotyczący osób skierowanych do wykonania zamówienia
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez wykonawcę, że
skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 5 osób, w tym:
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a) Hydrologa posiadającego:
- uprawnienia geologiczne kategorii V wydawane przez Ministra Środowiska (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30
marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii) - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z
wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z:
wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie
oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym
magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni,
ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac
geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych;
- doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w wykonaniu co najmniej 1 opracowania w
zakres którego wchodziło modelowanie przepływu wód powierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej lub sanitarnej;
b) co najmniej 4 osoby, z których każda posiada doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania
ofert w wykonaniu co najmniej 1 opracowania w zakres którego wchodziło modelowanie przepływu wód powierzchniowych
oraz kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie wymagane
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; jeżeli wykonawca powołuje się
na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
2) 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.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie wymagane
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie/a (z art. 125 Pzp), o których mowa w części XVII SWZ ust. 1
-4;
2) dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty, chyba że wykonawca wskaże miejsce ich pobrania w
Formularzu ofertowym;
3) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu;
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę
przedsiębiorstwa
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed
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zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
Pozostałe informacje w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany Umowy
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, w następujących
zakresach:
1) Dopuszcza się zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy adekwatnie do czasu trwania przeszkody z uwagi na:
a) przedłużenie procedur opiniowania i uzgadniania dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień zaleconych przez instytucje wojskowe, organy administracji państwowej
lub samorządowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
c) wprowadzenie przez Zamawiającego zmian nie wykraczających poza przedmiot Umowy,
d) przedłużanie się terminów uzyskania decyzji urzędowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) opóźnienie Zamawiającego w dostarczeniu dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
f) zlecenie opracowań dodatkowych, które powodują wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 2 Pzp,
g) zmianę przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, mającą wpływ na termin wykonania przedmiotu
Umowy,
h) wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie przedmiotu Umowy w terminie (np.
pomiary geodezyjne, badania geotechniczne),
z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2. Zamawiający będzie zobowiązany na
uzasadniony wniosek Wykonawcy do zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy w zakresie odpowiadającym
powstałym opóźnieniom.
2) Dopuszcza się zmianę wartości wynagrodzenia umownego w sytuacji:
a) konieczności wykonania dodatkowych opracowań, o których mowa w pkt 1 lit. f) lub dokonania zaleconych uzgodnień
przez instytucje wojskowe, organy administracji państwowej lub samorządowej w trakcie realizacji zamierzenia wg wyceny
indywidualnej, w oparciu o środowiskowe zasady wyceny prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, których to konieczność wykonania nie została przewidziana przy zawieraniu umowy;
b) zmiany stawki podatku VAT.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-30 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-30 13:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający nie wymaga wadium
Zamawiający nie przeprowadzi negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
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