
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

13-03-2019

Termin składania ofert

27-03-2019

Numer ogłoszenia

1172988

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2 – Punkt Podawczy (parter) w
budynku OBR CTM w Gdyni, przy ul. A. Dickmana 62, lub przesłać pocztą na adres:
OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.ul. A. Dickmana
62, 81-109 Gdynia
2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2019 r. o godz. 13.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje
się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w OBR CTM S.A. przy
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, w pokoju nr 152, w dniu 27.03.2019 r. o godz. 13.30.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego i zostaną zwrócone
Wykonawcom.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Joanna JAKUBOWSKA tel. (58) 776 48 43, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl, p. Wioleta
PIOTROWSKA – SZWEC tel. (58) 776 48 42, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl, p. Barbara JAKUBIEC
tel. (58) 776 48 41, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego, dla Inwestycji pn.: „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej
w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Warunki realizacji zamówienia, w tym szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawarte są w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia
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Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Inwestycji pn.: „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań
pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej w ramach projektu „Polska
Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego, dla Inwestycji pn.: „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej
w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Warunki realizacji zamówienia, w tym szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawarte są w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

71248000-8

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad projektem i dokumentacją

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71320000 - 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – dzień zawarcia Umowy;
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie Fazy I – od dnia rozpoczęcia realizacji
przedmiotu Umowy do dnia zawarcia umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych Inwestycji,
przy czym zakładany czas trwania tej fazy określa się na 400 dni.
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie Fazy II – od dnia zawarcia Umowy z
generalnym wykonawcą robót budowlanych Inwestycji do dnia doręczenia Zamawiającemu ostatniego
pozwolenia na użytkowanie, przy czym zakładany czas trwania tej fazy określa się na 520 dni.
4) Szczegółowy podział wszystkich prac objętych Umową na poszczególne opracowania wraz z
terminami ich wykonania i dostarczenia Zamawiającemu ujęty jest w Harmonogramie Rzeczowo–
Finansowym, zawartym w druku Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. „Harmonogram projektu” stanowi załącznik nr 2 do Umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany „Harmonogramu projektu” na etapie prowadzonego

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/p...

2 z 10 2019-03-13, 14:22



postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. Podstawą do zmiany harmonogramu mogą być
zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu lub harmonogramu jego realizacji.

Załączniki

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami
Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada akredytowany system
teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej
„ZASTRZEŻONE”, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
(Dz.U. z 2011 nr 159, poz. 948) oraz w Rozdziale 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.).
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania
Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu
wielobranżowej dokumentacji projektowej
w zakresie budowy obiektów budowlanych o powierzchni całkowitej min. 1 tys. m2 każda;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia,
a w szczególności w odniesieniu do rzetelności, efektywności i doświadczenia oraz potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wykaz usług wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 (pięciu)
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 te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są np. referencje, protokoły
odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi te były wykonywane, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie
usługi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Część I do warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami lub zespołem osób (potencjałem kadrowym) zdolnym do wykonania przedmiotu
zamówienia, w którego skład wchodzić będzie:

 minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta posiadająca:
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• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej wraz z
ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert opracował co najmniej dwa opracowania wielobranżowej dokumentacji
projektowej (co najmniej jedna dot. obiektu budowlanego o powierzchni całkowitej min. 1 tys. m2),
• ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych bądź
pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„ZASTRZEŻONE”, wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz do posiadania aktualnego
zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodnie z
art. 19 i 20 Ustawy OIN);

 minimum 1(jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Projektanta branży konstrukcyjno-
budowlanej posiadająca:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
• opracowanie w charakterze projektanta w swojej specjalności co najmniej dwóch dokumentacji
projektowych (każda obejmująca projekt budowlany), w tym dotyczących przynajmniej dwóch obiektów
budowlanych o powierzchni całkowitej min. 1 tys. m2 każdy,
• ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych bądź
pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„ZASTRZEŻONE”, wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz do posiadania aktualnego
zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodnie z
art. 19 i 20 Ustawy OIN);

 minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Projektanta branży instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
posiadająca:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
• opracowanie w charakterze projektanta w swojej specjalności co najmniej dwóch dokumentacji
projektowych (każda obejmująca projekt budowlany), w tym dotyczących przynajmniej dwóch obiektów
budowlanych o powierzchni całkowitej min. 1 tys. m2 każdy,
• ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych bądź
pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„ZASTRZEŻONE”, wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz do posiadania aktualnego
zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodnie z
art. 19 i 20 Ustawy OIN);

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na
podstawie złożonego oświadczenia w treści załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Część II do warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia:
 minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Projektanta branży instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z ważnym zaświadczeniem o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
• opracowanie w charakterze projektanta w swojej specjalności co najmniej dwóch dokumentacji
projektowych (każda obejmująca projekt budowlany), w tym dotyczących przynajmniej dwóch obiektów
budowlanych o powierzchni całkowitej min. 1 tys. m2 każdy,
• ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych bądź
pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„ZASTRZEŻONE”, wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz do posiadania aktualnego
zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodnie z
art. 19 i 20 Ustawy OIN);

 minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Projektanta w branży instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych posiadająca:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego,
• ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych bądź
pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„ZASTRZEŻONE”, wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz do posiadania aktualnego
zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodnie z
art. 19 i 20 Ustawy OIN);

 minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Projektanta branży inżynieryjnej
drogowej posiadająca:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierii drogowej wraz z ważnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
• ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych bądź
pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„ZASTRZEŻONE”, wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz do posiadania
aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
(zgodnie z art. 19 i 20 Ustawy OIN);

 minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty w dziedzinie geodezji
posiadająca:
• uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (art. 43 pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
• ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych bądź
pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„ZASTRZEŻONE”, wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz do posiadania
aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
(zgodnie z art. 19 i 20 Ustawy OIN);

 minimum 1(jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty w dziedzinie geotechniki
posiadająca:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
• doświadczenie minimum pięciu lat na stanowiskach związanych z wykonaniem specjalistycznych robót
geotechnicznych lub sporządzeniem projektów posadowienia obiektów budowlanych i projektów
wzmocnień podłoża gruntowego przy co najmniej dwóch umowach na roboty budowlane dot. obiektów
kubaturowych;

 minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty w dziedzinie dokumentacji
kosztorysowej posiadająca:
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• wykształcenie minimum średnie,
• minimum trzy lata doświadczenia przy opracowywaniu kalkulacji kosztorysowej robót inżynieryjno-
budowlanych;

 minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty ds. przygotowania
dokumentacji dot. udzielania zamówień posiadająca:
• wykształcenie minimum średnie,
• minimum trzy lata doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z
procedurami ustawy PZP lub równoważnych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinni oni wykazać,
że warunki określone w niniejszym punkcie spełniają łącznie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia,
a w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji oraz potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Projekt umowy
§ 20 Zmiany Umowy
1. W związku z faktem, iż Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych, a Umowa została
zawarta w trybie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w punkcie D Preambuły, Strony
dopuszczają dokonywanie nieistotnych zmian postanowień łącznej kwoty. Przy czym nieistotnymi
zmianami Umowy są zmiany, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) nie zmieniają ogólnego charakteru Umowy;
2) nie zmieniają znacznie zakresu świadczeń lub zobowiązań wynikających z Umowy;
3) nie wprowadzają warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
to w tym postępowaniu mogliby wziąć udział inni wykonawcy dokumentacji projektowej lub przyjęto by
oferty innej treści;
4) nie naruszają równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy dokumentacji projektowej w
sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;
2. Istotne zmiany postanowień Umowy, w szczególności dotyczące zakresu rzeczowego Inwestycji,
Harmonogramu lub wynagrodzenia Wykonawcy dokumentacji projektowej, są dopuszczalne wyłącznie
na następujących warunkach:
1) uległy zmianie przepisy prawa istotne dla realizacji Umowy, w szczególności uległa zmianie stawka
podatku od towarów i usług;
2) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów,
których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności:
a) opóźnienie w wydaniu przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są
zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów;
b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;
– w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w ust. 2 pkt 2) i o ile
ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy dokumentacji
projektowej - zmianie może ulec termin realizacji, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy
zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.
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3) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę przepisów prawa – możliwa jest w szczególności
zmiana terminu realizacji Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia;
4) Strony przewidują możliwość zmiany terminów Umowy lub poszczególnych Etapów Umowy,
określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym zawartym w Ofercie Wykonawcy
dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do Umowy), wyłącznie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy dokumentacji projektowej i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego
poszczególnych Etapów, m.in. w następujących przypadkach:
a) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych
Etapów Umowy;
b) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia.
5) W przypadku zmiany wytycznych i instrukcji instytucji nadrzędnych w strukturze zarządzania
Funduszami Europejskimi i/lub konieczności dokonania zmiany lub przygotowania analiz w wyniku
wymagań innych instytucji, o ile wprowadzenie zmian będzie wpływać na ścieżkę krytyczną całej
Umowy i/lub Etapu – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Etapu i/lub Umowy o
niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca dokumentacji projektowej będzie w
zwłoce w wykonywaniu Etapu i/lub Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian zostanie
pomniejszony
o czas w jakim Wykonawca dokumentacji projektowej pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie Strony
podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy
w niniejszym zakresie);
6) W przypadku zmiany obowiązujących Regulacji Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na
realizację Usługi lub świadczenia Stron, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, zakres
obowiązków Stron i Wynagrodzenie, w sposób wynikający z tych zmian;
7) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) Siła Wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisem § 19 Umowy,
b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;
c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z OPZ.
– w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej w ust. 2 pkt 7) możliwa jest w
szczególności zmiana terminu realizacji Umowy;
8) zmiana osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem spełniania przez nie
warunków opisanych w Zapytaniu Ofertowym do postępowania o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w punkcie D Preambuły.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty:
1) wykaz minimum 2 (dwóch) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na opracowaniu wielobranżowej
dokumentacji projektowej w zakresie budowy obiektów budowlanych o powierzchni całkowitej min. 1
tys. m2 każda, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa są np. referencje, protokoły odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, z których
będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi.
2) oświadczenie Wykonawcy (Kierownika Jednostki Organizacyjnej) wg wzoru załącznika nr 7 do
Zapytania Ofertowego,
3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat pełnionej przez nich funkcji, uprawnieniach,
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kwalifikacjach zawodowych, posiadanych poświadczeniach bezpieczeństwa/upoważnieniach i
zaświadczeniach o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, a także informacji
o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru załącznika nr 6 do Zapytania Ofertowego.
Przedłożenie kopii wskazanych w wykazie dokumentów będzie wymagane od Wykonawcy przed
podpisaniem umowy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) informację o braku konfliktu interesów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego;
2) kopię aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, podpisaną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione 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;
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 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. Dodatkowo Wykonawca składa:
1) ofertę,
2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art.
13 lub z art. 14 RODO
3) oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium - cena 100%.
2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

3) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek, tj.:
a) w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.
*przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
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 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r., poz. 615).
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono,
2) nie złożyli oferty,
3) nie potwierdzili spełniania warunku udziału w postępowaniu,
4) nie potwierdzili braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Adres

wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713202703

Fax

713204202

NIP

8960005851

Tytuł projektu
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EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC

Numer projektu

POIR.04.02.00-02-A007/16-00
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