
Ogłoszenie nr 592956-N-2019 z dnia 2019-09-04 r. 

Gmina Dobromierz: Usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, 

rozliczenie i inspekcja robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap, budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej 

 

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 
Zamówienie jest częścią Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, 

gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej 

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: Gmina Dobromierz, krajowy numer identyfikacyjny 89071834300000, 

ul. Plac Wolności  24 , 58-170  Dobromierz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 586 217, e-

mail ug@dobromierz.pl, faks 748 586 460. 



Adres strony internetowej (URL): www.dobromierz.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

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

adresem (URL) 
Nie 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 
Tak 

www.bip.dobromierz.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: 

pisemnie 

Adres: 

Urząd Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz 

 

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: Usługi merytoryczne w zakresie 

zarządzania projektem, rozliczenie i inspekcja robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

Roztoce, Borowie i Jugowej 

Numer referencyjny: ZP.271.6.2019 

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: 
wszystkich części 

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

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

wykonawcy: 
nie dotyczy 

 

 

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: Inżynier będzie nadzorował Zadanie na Roboty realizowane według Warunków 

Kontraktowych FIDIC – Żółta książka dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę. Pomoc w zarządzaniu projektem dla Projektu w tym dostawa oraz 

wdrożenie systemu informatycznego do monitorowania postępu i rozliczania Robót. Pomoc w 

zarządzaniu projektem dla Projektu w tym pomoc w obsłudze systemu informatycznego SL2014 

służącego do wspierania procesów związanych z obsługą Projektu oraz rozliczeniem Projektu; IPAW 

zamieszcza na stronie internetowej WWW.ipaw.walbrzych.eu instrukcję użytkownika systemu pod 

nazwą „Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących 

projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IPAW”. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, tj. zakres obowiązków i uprawnień składających się na przedmiot oraz 

sposób realizacji usług Inżyniera Kontraktu zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

71248000-8 

71520000-9 

71631300-3 

71310000-4 

79140000-7 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. Przewidywany termin 

zakończenia: 30 września 2021, przy czym w związku z okresem kwalifikowalności wydatków 

pierwsza faktura może być płatna po 16 grudnia 2019 r., a ostatnia do dnia 31 października 2021 

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: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca 

wykaże, że 1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w 

przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: ○ minimum dwie usługi 

dotyczące pomocy w zarządzaniu projektem lub inspekcji robót o wartości usługi min. 200 tys. zł 

netto, każda dla zakończonego projektu dotyczącego budowy co najmniej 11 km. kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC 

lub równoważne. Ww. wymienione usługi muszą obejmować pomoc prawną. ○ minimum jedną 

usługę polegającą na przygotowaniu procedur realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

UE., ○ co najmniej dwie usługi weryfikacji lub opracowania dokumentacji projektowej lub PFU na 

budowę co najmniej 11 km kanalizacji sanitarnej, ○ co najmniej 1 usługę przygotowania wniosku na 

podstawie którego została udzielona zwrotna pożyczka na inwestycję infrastrukturalną w sektorze 

wod.-kan. ○ co najmniej jedną usługę opracowania wniosku taryfowego uwzględniającego koszty i 

przychody generowanego przez majątek wytworzony z udziałem dotacji ze środków zewnętrznych. ○ 

minimum dwie usługi opracowania raportu końcowego dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji 

sanitarnej w tym m.in: ● wyliczenie efektu ekologicznego oraz rzeczowego, ● opracowania wniosku o 

płatność końcową, ● analizę finansową z prognozą taryf za wodę i ścieki. Jeżeli wykaz, oświadczenia 

lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą wątpliwości, Zamawiający zwróci się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: • oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4); • wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 7); • dowodów dotyczących usług 

ujawnionych w wykazie, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), 

niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy – wzór załącznik nr 9), 2. dysponuje 

następującymi osobami: 1) Kierownik zespołu– posiadający: ● wyższe wykształcenie techniczne 

kierunek Ochrona środowiska lub Inżynieria środowiska, ● minimum 3 lata doświadczenia 

zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w kierowaniu zespołem świadczącym usług wparcia w 



zarządzaniu projektem lub zespołem Zamawiającego, przy realizacji projektów infrastrukturalnych, w 

tym przynajmniej jednego, zakończonego, o wartości robót budowlanych co najmniej 7 mln PLN 

dotyczącego m. in. sieci kanalizacji, realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub 

równoważnych. ● certyfikat zarządzania projektami IPMA, PRINCE2 lub PMP od co najmniej 12 

miesięcy. 2) Inspektor nadzoru Robót Sanitarnych – posiadający: ● wykształcenie techniczne, ● 

minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, na stanowisku 

kierownika budowy/kierownika robót sanitarnych/inspektora nadzoru robót sanitarnych, w tym co 

najmniej jednej roboty obejmującej budowę lub przebudowę sieci wod.-kan. o długości min 7 km. ● 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186 z późn. zm.) oraz ustawy o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). 3) Inspektor nadzoru Robót Drogowych – 

posiadający: ● wykształcenie techniczne, ● doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w 

nadzorowaniu robót drogowych dotyczących rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, ● uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186 z 

późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) 4) Specjalista ds. rozliczeń 

– posiadający: ● wykształcenie techniczne, ● co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku 

związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych realizowanych w oparciu o Warunki 

Kontraktowe FIDIC lub równoważnych, z zastosowaniem systemu informatycznego. ● 

Doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem co najmniej 3 kontraktów realizowanych w 

oparciu w warunki FIDIC lub równoważnych. Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego 

zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni 

na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego. 5) Specjalista ds. rozliczenia projektu – 

posiadający: • wykształcenie wyższe ekonomiczne, • Doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 

wniosku o pożyczkę na realizację inwestycji dot. gospodarki wodno-ściekowej o wartości równej bądź 

wyższej, niż 7 mln zł • co najmniej 3 letnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o płatność 

transzy dotacji UE dla co najmniej 2 projektów dot. gospodarki wodno-ściekowej o wartości równej 

bądź wyższej, niż 7 mln zł każda inwestycja. • co najmniej 3 letnie doświadczenie w rozliczaniu 

pożyczki na co najmniej 1 inwestycji dot. gospodarki wodno-ściekowej o wartości inwestycji równej 

bądź wyższej, niż 7 mln zł. Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji ekspertów 

przez te same osoby. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (załącznik nr 4), • wykazu osób, które zostały skierowane do realizacji zamówienia 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 

niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8), • pisemnego zobowiązania 

innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania 

zamówienia (o ile dotyczy – wzór załącznik nr 9), 

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: Nie 

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: 

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 usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane 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 – wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 7.; 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 - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 

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) 

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 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 złotych. 2. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej 

w punkcie 5 Rozdziału XII SIWZ. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Oddział 

Operacyjny w Świdnicy, ul. Różana 1 Nr: 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530. Na dowodzie wpłaty 

należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. 4. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia 

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 

Cena 60,00 

Lokalizacja biura projektu 20,00 

Dyspozycyjność Inżyniera Projektu 20,00 

 

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. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 

6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, 

także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

następujących okolicznościach: 1) zmiana terminów wykonania umowy: a) termin może ulec zmianie 

w przypadku zmiany terminu zakończenia nadzorowanych robót budowlanych oraz w przypadku 

kiedy zostanie wydłużony termin realizacji Projektu. 2) zmiana osób – Kluczowych Specjalistów 

wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje 

przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 3) pozostałe zmiany spowodowane 

następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie 

wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., d) zmiana zakresu przedmiotu umowy 

w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze 

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna 

lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z 

SIWZ, f) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy usług, g) zmian w 

zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo. h) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania 

Kontraktów na Roboty warunków fizycznych (warunki wodno-gruntowe, kolizje z 

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym itp.). Wystąpienie takich okoliczności może 

wymagać zlecenia Wykonawcom Kontraktów na Roboty zamówień na roboty dodatkowe. Nadzór i 

obsługa zamówień na roboty dodatkowe będzie przedmiotem odrębnych umów. i) wystąpienia 

okoliczności wskazanych w umowach na roboty jako przesłanki do aneksowania kontraktów – 

możliwość przedłużenia czasu realizacji Projektu, 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

do wyrażenia takiej zgody. 3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych 

zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 4. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych 

teleadresowych. 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień 

umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 6. Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-13, godzina: 12:00, 

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 

> PL 



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 

 


