
Ogłoszenie nr 43135 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.

Kraków: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji

(przebudowy) budynku użyteczności publicznej w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, wraz z opracowaniem

koncepcji projektu rozbudowy budynku zgodnie z ULICP, w celu przeniesienia dwóch Wydziałów Akademii Sztuk

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: 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: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13, 31157   Kraków,

woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.

Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.asp.krakow.pl
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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.asp.krakow.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

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

w formie pisemnej w zamkniętej kopercie lub opakowaniu - za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pomocą posłańca

Adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, lac Matejki 13, Biuro Rektora i Kanclerza ASP, pokój nr 104, I piętro

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji

(przebudowy) budynku użyteczności publicznej w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, wraz z opracowaniem koncepcji projektu rozbudowy budynku zgodnie z ULICP, w

celu przeniesienia dwóch Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki

Numer referencyjny: DAG-3942-1/2017

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=3531f049-59e8-47cf-8ba3...

2 z 14 2017-03-14 13:39



przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji (przebudowy) budynku użyteczności publicznej w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, wraz z

opracowaniem koncepcji projektu rozbudowy budynku zgodnie z ULICP, w celu przeniesienia dwóch Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie –

Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy: 1) Etap pierwszy – Wykonanie programu funkcjonalno –

użytkowego, w tym: a) Uzupełnienie i weryfikacja inwentaryzacji budynku (budynek główny i oficyna) b) Zebranie danych od użytkowników i sporządzenie kart

pomieszczeń wg wzoru c) program funkcjonalno – użytkowy (również dla projektowanej rozbudowy) - zestawienie powierzchni - przeznaczenie powierzchni - bilans

energetyczny budynku i konieczna zmiana zasilania Forma opracowania dokumentacji i spis dokumentów dla Zamawiającego w zakresie etapu pierwszego: - protokół

uzgodnienia i zatwierdzenia PFU z użytkownikami - wersja papierowa – 3 egz.) - wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc oraz .dwg na nośniku CD – 3 egz. 2) Etap

drugi - Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku a. Projekt podziału pomieszczeń /wyburzenia ścian, nowe podziały pomieszczeń, likwidacja przejść,

wybicie nowych otworów itp. Projekt adaptacji poddasza i nowej kondygnacji technicznej. b. Projekt rozbudowy i powiązania nowego budynku z istniejącym budynkiem

głównym i oficyną - połączenia funkcjonalno – użytkowe - projekt dostosowania wszystkich budynków pod względem przepisów ppoż.: podział na strefy pożarowe,

określenie przegród ogniowych, określenie sposobu ewakuacji, oddymiania, założeń systemu sygnalizacji pożaru; projekt w tym zakresie ma być uzgodniony ze

specjalistą ds. ppoż. c. Projekt rozwiązań kubaturowych i przestrzennych. Projekt elewacji owego budynku d. Projekt tymczasowego zagospodarowania podwórka do

czasu rozbudowy budynku e. Koncepcja rozwiązań dla instalacji technicznych /c.o., wod-kan, wentylacja mechaniczna/. Nowa część powinna mieć osobne węzły i

systemy instalacji w celu precyzyjnego opomiarowania i rozliczania mediów pomiędzy starym i nowym budynkiem. f. Projekt dotyczący wpływu pracy stacji trafo na

czynnik ludzki (np. promieniowanie oraz inne czynniki), sprawdzenie możliwości usunięcia stacji z budynku. g. Określenie zasad kształtowania wnętrz: rodzaje ścian i ich

wykończenie, posadzki, sufity, rodzaj oświetlenia, typy stolarki, kolorystyka, proponowane umeblowanie, identyfikacja wizualna itp. h. Zestaw minimum 6 wizualizacji w

zakresie opracowywanego projektu Forma opracowania dokumentacji i spis dokumentów dla Zamawiającego w zakresie etapu II: - protokół uzgodnienia i zatwierdzenia

koncepcji z użytkownikiem - wersja papierowa – 3 egz.) - wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc oraz .dwg na nośniku CD – 3 egz. 3) Etap trzeci - Wykonanie

projektu budowlanego Uwaga: Projekt budowlany ma objąć swym zakresem wyłącznie istniejące obiekty: budynek główny i oficynę wraz przebudową i adaptacją

poddasza. Wykonanie projektów budowlanych obejmujących zakres prac: a) Wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi wg uzgodnionego podziału pomiędzy

Wydział Architektury Wnętrz i Wydział Grafiki pomieszczeń w części obiektu istniejącego. b) Przebudowa konstrukcji dachu, budowa kondygnacji technicznej, budowa

klatki schodowej na poddasze, adaptacja poddasza na cele dydaktyczne. c) Wentylacji mechanicznej i rozdzielenia zgodnie z przepisami i normami w zakresie wentylacji

bytowej oraz specjalistycznej dostosowanej do potrzeb poszczególnych wydziałów, (należy zmienić położenie central wentylacyjnych względem projektu

termomodernizacyjnego) d) Instalacji wody zimnej, instalacja wody ciepłej i cyrkulacji e) Instalacja kanalizacji sanitarnej f) Instalacja p. pożarowa g) Instalacji

centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji z dostosowanie projektu termomodernizacyjnego h) Projekt tymczasowego zagospodarowania podwórka do czasu rozbudowy

budynku i) Projekt akustyki budynku j) Projekt remontu elewacji frontowej budynku k) Instalacji elektrycznej, oświetlenie podstawowe, obwody gniazd 230V / 380V,

oświetlenie administracyjne nocne, oświetlenie i urządzenia informacyjne (tablica multimedialna), oświetlenie awaryjne l) Instalacje specjalistyczne, sieć dedykowana

dla okablowania strukturalnego, okablowanie strukturalne m) System Sygnalizacji Pożaru z monitoringiem w PSP n) Instalacje systemu włamania i napadu, telewizji

użytkowej, monitoring o) System kontroli dostępu p) Instalacji niskoprądowej (telefony) q) Inne instalacje projektory multimedialne, ekrany sterowane elektrycznie,

tablice interaktywne, nagłośnienie, pętle indukcyjne, system tłumaczeń symultanicznych, system sterowania oświetleniem, żaluzjami, system sterowania klimatyzacją,

wentylacją i ogrzewaniem r) Projektowana charakterystyka energetyczna budynku s) Analiza OZE t) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu Wszystkie dokumenty

niezbędne do wykonania zamówienia i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych a w szczególności: - mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych

(wersja papierowe 1 egz., wersja elektroniczna w formacie .dwg), - uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branżowe projektu, – wypisy i wyrysy z rejestru

gruntów (komplet - w wersji papierowej 1 egz.), są w zakresie obowiązków Wykonawcy a koszt ich uzyskania należy ująć w ofercie. Dokumentacja projektowa powinna

być opracowana przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach oraz Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zobowiązany jest uzyskać

opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290) i musi być

również zgodna z wymaganiami ustalonymi: • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376) •

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 z

późn. zm.) • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej,

wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012, poz. 962) • Normą PN-EN ISO 13790:2009 „Energetyczne

właściwości użytkowe budynków Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”. • PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część

1: Miejsca pracy we wnętrzach, • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650), • Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 1998r w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

szkołach wyższych (Dz.U. Nr 128, poz. 897), • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), •
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130,

poz. 1389). Forma opracowania dokumentacji i spis dokumentów dla Zamawiającego w zakresie etapu III: - pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na

prowadzenie robót w zakresie projektu - potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz pełną dokumentacją budowlaną w 4 egz. - protokół

odbioru dokumentacji przez Zamawiającego - wersja papierowa – 6 egz. (1 egz. MKZ, 4 egz. WAiU, 1 egz. ASP ) - wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc oraz .dwg

na nośniku CD – 3 egz. 4) Etap czwarty – Wykonanie projektu wykonawczego Projekt wykonawczy ma objąć swym zakresem wyłącznie istniejące obiekty: budynek

główny i oficynę wraz przebudową i adaptacją poddasza. W ramach opisywanego zadania projektowego Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia wymienionych

poniżej dokumentów i opracowań: a) Wielobranżowy projekt wykonawczy we wszystkich branżach PB wraz z projektem technologii wyposażenia wszystkich

pomieszczeń projektowanego budynku (w tym pracowni specjalistycznych) b) Przedmiary robót c) Kosztorys inwestorski d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót budowlanych e) Wytyczne do planu BIOZ i plan BIOZ f) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót przewidzianych do realizacji na podstawie opracowanej

dokumentacji technicznej (projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy) g) Projekt wnętrz składający się z następujących elementów: • opis techniczny • rzuty

posadzek wszystkich pomieszczeń określające materiały wykończeniowe i sposób ich układania/montażu • rzuty sufitów wszystkich pomieszczeń określające materiały

wykończeniowe i sposób ich montażu • rysunek określający sposób wykończenia ścian wszystkich pomieszczeń • niezbędne rozwinięcia ścian pionów sanitarnych oraz

innych istotnych ścian • zestawienie ślusarki i stolarki wewnętrznej • szczegółowy rysunek aranżacji pomieszczeń oraz zestawienie projektowanych mebli. Zestawienie

mebli powinno określać typ mebla, jego kolorystykę, rozwiązania materiałowe • jeśli projekt wnętrz będzie zakładał indywidualne rozwiązania meblarskie, powinien on

zostać uzupełniony o rysunki warsztatowe projektowanych mebli. • niezbędne rysunki projektowanych detali architektonicznych Forma opracowania dokumentacji i spis

dokumentów dla Zamawiającego w zakresie etapu IV: - prawomocna decyzja pozwolenie na budowę - protokół odbioru kompletu dokumentacji przez Zamawiającego -

wersja papierowa – 5 egz. - wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc oraz .dwg na nośniku CD – 3 egz. 5) Etap piąty – Projekty przyłączy do budynku W ramach

zadania Wykonawca dokona na podstawie wydanych pełnomocnictw w imieniu Zamawiającego uzgodnień warunków przyłączeniowych od odpowiednich dostawców

mediów, uzgodnień w zakresie parametrów i przebiegu tras z WZUDP oraz uzyska pozwolenie budowlane lub dokona prawomocnych zgłoszeń na wykonanie nowych

przyłączy. W ramach opisywanego zadania projektowego Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia wymienionych poniżej projektów, dokumentów i opracowań: 

przyłącze wodociągowe i kanalizacja (istniejące lub zmiana wg nowego bilansu budynku)  przyłącze zasilania energetyczne (zmiana wg nowego bilansu budynku) 

przyłączy telekomunikacyjnych wg wymagań opisanych w SIWZ i ustaleń z Zamawiającym  STWiOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie na niezbędny zakres robót

6) Etap szósty – uczestnictwo w przygotowywaniu odpowiedzi na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych objętych

opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową, polegające w szczególności na: a) Udzielaniu odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na

wykonanie robót budowlanych objętych opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową. b) Udzielaniu odpowiedzi na zarzuty dotyczące opracowanej przez

Wykonawcę dokumentacji projektowej np. w składanych środkach ochrony prawnej przez oferentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy. Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy w

formie elektronicznej o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na

wykonanie czynności nie może być dłuższy niż 2 dni od otrzymania zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przez Zamawiającego

odpowiednio wydłużony lub też skrócony. W przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z pytań i

odpowiedzi udzielanych na etapie procedury przetargowej Zamawiający każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji; wszystkie czynności

i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie

uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności nie może być dłuższy niż 2 dni od otrzymania zawiadomienia; w uzasadnionych

przypadkach termin może zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużony lub też skrócony. 7) Etap siódmy - Nadzory autorskie A. Wykonawca w ramach

zamówienia ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, dla których sporządzana jest dokumentacja stanowiąca przedmiot

umowy. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób wynikający z zaistniałych potrzeb

rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Nadzorami mają być objęte wszystkie prace wynikające z wykonanych projektów we wszystkich branżach.

B. Pełnienie nadzoru ma polegać w szczególności na następujących czynnościach: a) udział w komisjach i naradach technicznych minimum 1 raz w tygodniu przez okres

18 miesięcy realizacji robót (opcjonalnie przez kolejnych 12 miesięcy). Przez udział rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli

wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót

budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń. Pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu; każdy musi być potwierdzony wpisem do

dziennika budowy lub protokołem ze spotkania roboczego. b) kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych,

technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, c) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na

dokumentację projektową, d) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie

nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, e) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań
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zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z

zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, f) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, g) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

h) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, i) poprawiania

błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej –

bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. C. Szczegółowe zasady i wymagania w zakresie sprawowania nadzoru określają zapisy § 3 przyszłej umowy – projekt umowy

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 3. Przedmiot umowy obejmuje również pozyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych przepisami prawa w szczególności

Prawa budowlanego, uzgodnień (zgód), pozwoleń, decyzji, opinii, akceptacji, zatwierdzeń, zezwoleń i innych opracowań niezbędnych do wykonania zamówienia 4.

Szczegółowe informacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, opis budynku, wymagania i wytyczne do projektowania oraz wykaz wykonanych opracowań

zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ stanowiący jej integralną część. 5. Zakres przedmiotowy, prawa i obowiązki, warunki realizacji zamówienia oraz wymagania

dotyczące gwarancji i rękojmi precyzuje i uzupełnia projekt umowy załączony do SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ) 6. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem

zamówienia, opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stanowić będzie podstawę (opis przedmiotu zamówienia) do przeprowadzenia odrębnego

postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych objętych projektem i musi spełniać wymagania ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:

Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164, z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie o kompletności

opracowanej dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć oraz oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana zgodnie z art. 29 i art. 30

ust. 1, 3, 4, 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowi wymaganą i integralną część przekazywanej dokumentacji. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa

wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy, należy dodać zapis, że

dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, wówczas Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 7.

Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu projektowego na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z

uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy

wynikającej z Kodeksu pracy, a ponadto termin realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest krótki. 8. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia, Wykonawca

przewiduje zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz tych podwykonawców z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 9.

Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego

dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.asp.krakow.pl. 10. Przed złożeniem oferty Wykonawca

ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu objętego zakresem prac projektowych, celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz zdobycia informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i ujęcia wszystkich czynników

cenotwórczych w cenie oferty. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu wizji lokalnej, Zamawiający ustala termin wizji na dzień 20 marca 2017 roku godz.

12:00.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 71221000-3, 71248000-8, 71250000-5, 71320000-7

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

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:

data zakończenia: 20/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 20 grudnia 2017r., przy zachowaniu terminów pośrednich

określonych poniżej, tj.: 1) Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzgodnieniem z użytkownikiem – do 4 tygodni od podpisania umowy 2)

Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku wraz z uzgodnieniem z użytkownikiem - do 8 tygodni od podpisania umowy, 3) Wykonanie projektu

budowlanego oraz wystąpienie do Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie decyzji do 16 tygodni od podpisania umowy, 4) Po uzyskaniu decyzji Miejskiego
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Konserwatora Zabytków (do 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 3) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do PNB zgodnie z obowiązującymi

przepisami i wymogami oraz złożenie do Zamawiającego potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 20 tygodni od dnia podpisania umowy, - w

przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie

wskazanym przez organ, 5) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach oraz przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu projektu budowlanego i

wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i pozostałymi dokumentami - do 6 tygodni od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, jednak nie później niż do

dnia 06 października 2017 r. 6) wykonanie projektów przyłączy z uzgodnieniami i pozwoleniami –do dnia 20 grudnia 2017 r. 2. Nadzór autorski sprawowany będzie

począwszy od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na

użytkowanie włącznie, z zastrzeżeniem następujących zapisów: 1) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego umowa obejmuje zamówienie gwarantowane -

sprawowania nadzoru autorskiego przez 18 miesięcy, 2) zamówienie opcjonalne – sprawowanie nadzoru autorskiego przez okres kolejnych – maksymalnie 12 miesięcy

od zakończenia zamówienia gwarantowanego, o którym mowa w punkcie 1). 3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać

w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego

tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemna informacja Zamawiającego o realizacji zamówienia w ramach prawa opcji złożona Wykonawcy na miesiąc

przed rozpoczęciem realizacji zamówienia opcjonalnego.

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 precyzuje warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, następujący minimalny poziom zdolności: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi spełniające następujące wymagania: -

minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej budowy/rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku o

kubaturze minimum 10.000 m3 (budynek zgodnie z definicją określoną w ustawie – Prawo budowlane – tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wraz z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz - minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/

modernizacji budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 10.000 m3 (budynek użyteczności publicznej zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.

zm.), który jest wpisany do rejestru zabytków, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Działając zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia -

Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, dopuszcza wykazanie doświadczenia za okres dłuższy niż trzy lata tj. w okresie pięcioletnim.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia - minimum po jednej osobie w każdej n.w. specjalności: - projektant w

specjalności architektonicznej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, który posiada: -

doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania) oraz - doświadczenie przy samodzielnym

wykonaniu, minimum dwóch projektów branży architektonicznej w zakresie budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku o kubaturze minimum 10.000

m3 (każdy wykazany obiekt) w tym conajmniej jednego budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków, ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowę; Projektant w specjalności architektonicznej będzie pełnił rolę koordynatora zespołu projektowego (Głównego Projektanta) w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. - projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczone od daty uzyskania

uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów konstrukcyjno - budowlanych dla budynku o kubaturze

nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu zabytkowego - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w

projektowaniu - min. 5 (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów

branży instalacji sanitarnych dla budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu zabytkowego, - projektant w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
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projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada: - doświadczenie zawodowe w

projektowaniu - min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz - doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów

branży instalacji elektrycznych dla budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu zabytkowego, - projektant w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczone od daty uzyskania

uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji telekomunikacyjnych dla budynku o

kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu zabytkowego Powyższe osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2016r. tj. poz.290 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, upoważniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca

2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394 ze zm.).

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: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone

przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III.5.1. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

warunki, o których mowa w Sekcji III.1.3) zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w

postępowaniu określony w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: - mogą spełniać łącznie dla wymagań określonych w Sekcji III.1.3) lit b)

niniejszego działu - dot. dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, - co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie samodzielnie – w zakresie wymagań określonych w niniejszym dziale - lit. a – w zakresie wymaganego minimalnego doświadczenia w realizacji usług

projektowych Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani żaden podmiot udostępniający potencjał nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Sekcji III.1.3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust

4. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających: 1) zakres

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7. 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 zasoby warunku udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może

powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 8.1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany

samodzielnie przez wykonawcę. 8.2. Wykonawca, w przypadku wykonywania części usług przez podwykonawców, zobowiązany będzie do spełnienia formalności

oraz postępowania zgodnie z zasadami opisanymi w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8.3. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń przewidzianych w art. 36a ust. 2

ustawy Pzp. 8.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.

22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
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postępowania o udzielenie zamówienia. 8.5. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 4 do SIWZ. 9.

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1; ponadto wykluczeniu z

postępowania podlegają wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: a) wobec wykonawcy 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. poz. 978, z późn. zm.) 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, z późn. zm.); b) wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; c) wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14

ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z zamawiającym, osobami

uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy

Pzp, chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; d)

Wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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. 10. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zamawiający będzie żądał dokumentów, o których mowa w rozdz.VII SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów: a)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 4 do

SIWZ b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument

dotyczy). c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje 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 powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca nie jest obowiązany do

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 2., jeżeli: Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów,

o których mowa w pkt 1 b w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów
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publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz

z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to

w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.), 2. Wykonawca zagraniczny: a)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, składa

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości, b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje

się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, c) Dokument, o którym mowa pkt 1 lit. b należy składać w formie oryginału lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski, d) Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) Wykonawcy,

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy Pzp stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia (zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ) składa

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że każdy z wykonawców

składających oświadczenie wykazuje nie podleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. c) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców działających wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

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:

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą winni przedłożyć niżej wymienione

oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ potwierdzające, że Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz usług, w

okresie ostatnich pięciu 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem

stanowiącym z załącznik nr 5 do SIWZ Działając zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia - Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu

konkurencji, dopuszcza wykazanie doświadczenia za okres dłuższy niż trzy lata tj. w okresie pięcioletnim. - 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. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 6 do SIWZ,

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
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących

formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium

wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. XXIV Oddział w Krakowie nr rachunku 45

1500 1487 1214 8005 4502 0000, 4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone

w formie dokumentu oryginalnego złożonego wraz z ofertą, z tym że nie może być on trwale wpięty, w związku z koniecznością jego zwrotu zgodnie z Pzp.

Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu

bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed

upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 9. Oferta Wykonawcy, dla której nie wniesiono wadium, zostanie

odrzucona.

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

nie

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:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu

zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

ty brutto 60

Doświadczenie projektantów 40

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

nie

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 nie

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli

zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

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:

nie

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

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
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą

powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu: 1) zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w

przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku udostępnienia

Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również w przypadku

zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz

inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez

okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności

takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie

będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią

sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 2) Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas

trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu

do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 3) zmiana zakresu prac projektowych,

pierwotnie przyjętych założeń architektonicznych w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z

potrzeby dostosowania założeń projektowych w możliwie najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do charakteru, przeznaczenia projektowanego obiektu. 4)

zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy

nie leży w interesie publicznym; 5) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 6) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację usługi

zgodnie z zapisami § 6 umowy; 7) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 8) zmiany stawki podatku VAT, która następuje z mocy

prawa, 9) zmiany dotyczącej osób reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany

organizacyjne), 10) zmian postanowień niniejszej umowy będących konsekwencjami zmian organizacyjnych na Uczelni, 11)zmiany podwykonawcy na etapie realizacji

prac zgodnie z zapisami § 12 umowy, 12) rezygnacji z podwykonawcy/podwykonawców na etapie realizacji prac, 13)zmiany podwykonawstwa - powierzenie

podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy. 4.Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez

Wykonawcę. 5. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po

akceptacji przez Zamawiającego. 6.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wpływającej na termin realizacji robót – termin może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

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: 05/04/2017, godzina: 10:30,

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: 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:
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Dotyczy kryteriów oceny ofert. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 2.1 Cena oferty brutto – 60%, 2.2 Doświadczenie projektantów - 40%, Ad.2.1) Do oceny

poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty brutto zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen

przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. UWAGA: Do porównania i oceny

ofert w kryterium przyjęta będzie cena oferty brutto całkowita (Cof) podana w ofercie Wykonawcy, stanowiąca sumę ceny brutto za wykonanie zamówienia

gwarantowanego oraz ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji Punkty przyznawane za kryterium „Cena oferty brutto” - Cof będą

liczone wg następującego wzoru cena oferty najtańszej Liczba punktów = ………….……………………… x 60% x 100 cena oferty badanej Maksymalna liczba punktów

możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 60 pkt Ad. 2.2) Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie projektantów” – znaczenie 40 %, będą liczone wg

następujących podkryteriów: Lp. Podkryterium Znaczenie łącznie - 40 % 1 Doświadczenie zawodowe i ilość wykonanych projektów przez projektanta branży

architektonicznej tj. Głównego Projektanta, w tym: 20 % = 20 pkt okres posiadania uprawnień – maksymalnie 8 pkt 5 lat – 0 pkt powyżej 5 lat do 8 lat – 4 pkt powyżej

8 lat – 8 pkt Ilość wykonanych projektów – maksymalnie 12 pkt 2 projekty – 0 pkt 3 do 5 projektów – 4 pkt 5 do 10 projektów – 8 pkt powyżej 10 projektów – 12 pkt 2

Doświadczenie zawodowe i ilość wykonanych projektów przez projektanta branży instalacji cieplnych, sanitarnych i wentylacyjnych 5 % = 5 pkt okres posiadania

uprawnień – maksymalnie 2 pkt 5 lat – 0 pkt powyżej 5 lat do 8 lat – 1 pkt powyżej 8 lat – 2 pkt Ilość wykonanych projektów – maksymalnie 3 pkt 2 projekty – 0 pkt 3

do 5 projektów – 1 pkt 5 do 10 projektów – 2 pkt powyżej 10 projektów – 3 pkt 3 Doświadczenie zawodowe i ilość wykonanych projektów przez projektanta branży

instalacji elektrycznych 5 % = 5 pkt okres posiadania uprawnień – maksymalnie 2 pkt 5 lat – 0 pkt powyżej 5 lat do 8 lat – 1 pkt powyżej 8 lat – 2 pkt Ilość

wykonanych projektów – maksymalnie 3 pkt 2 projekty – 0 pkt 3 do 5 projektów – 1 pkt 5 do 10 projektów – 2 pkt powyżej 10 projektów – 3 pkt 4 Doświadczenie

zawodowe i ilość wykonanych projektów przez projektanta branży instalacji telekomunikacyjnych 5 % = 5 pkt okres posiadania uprawnień – maksymalnie 2 pkt 5 lat –

0 pkt powyżej 5 lat do 8 lat – 1 pkt powyżej 8 lat – 2 pkt Ilość wykonanych projektów – maksymalnie 3 pkt 2 projekty – 0 pkt 3 do 5 projektów – 1 pkt 5 do 10

projektów – 2 pkt powyżej 10 projektów – 3 pkt 5 Doświadczenie zawodowe i ilość wykonanych projektów przez projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej 5 % =

5 pkt okres posiadania uprawnień – maksymalnie 2 pkt 5 lat – 0 pkt powyżej 5 lat do 8 lat – 1 pkt powyżej 8 lat – 2 pkt Ilość wykonanych projektów – maksymalnie 3

pkt 2 projekty – 0 pkt 3 do 5 projektów – 1 pkt 5 do 10 projektów – 2 pkt powyżej 10 projektów – 3 pkt Uwaga ! Zamawiający oceni ofertę w zakresie tego kryterium

na podstawie informacji w wykazie wymaganym na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu – na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ) - na podstawie

przedstawionego w wykazie doświadczenia w oparciu o wykaz realizacji i informacje o okresie posiadania uprawnień do projektowania.
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