
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku kontenerowego sanitarnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUBICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Słubice

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slubice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku kontenerowego sanitarnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c89cb0a-b23d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051436/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11 14:16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
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94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest W
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.Szczegółoweinformacje
zawiera SWZ rozdział XIII. Postępowanie prowadzone jest pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Ofertapowinna:a) sporządzona być na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku
polskim,b)złożonaprzy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. zapośrednictwem
platformazakupowa.pl,c)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lubpodpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;d)zawierać oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;e) zawierać zobowiązanie innegopodmiotu, o którym mowa w
Rozdziale XI ust. 3 SWZ(jeżeli dotyczy);f) zawierać dowód wniesieniawadium (jeżeli
dotyczy);g)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiedniepełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy)4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców dopodpisywania
wszelkich plików muszą spełniać“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych narynku
wewnętrznym(eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku”.5) W przypadku wykorzystaniaformatu
podpisu XAdES zewnętrzny.Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików
tj.podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.6) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie
ujawniasię informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniunieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca,nie później niż w terminie składania ofert, w
sposóbniebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
załączającstosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na
platformiew formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części
ofertystanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.7) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl
możeprzed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania
zmianylub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowejpod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeSzczegółowy opis wymagańokreślony został
w SWZ w rozdziałach XIII i XIV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Monika Matela;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d )prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2021.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
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przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku
kontenerowego sanitarnego (dz. nr 471 obr. 1 – m.Słubice) wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o ustalenia z
Inwestorem, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum miasta
Słubice, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XXVII/265/2001 z dnia 29 marca
2001 r. oraz warunki techniczne (WTP) podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej z dnia 10.03.2021 r. Zamawiający pozyska i udostępni mapę do celów projektowych.
Projektowany budynek kontenerowy o funkcji sanitarnej należy zaprojektować na parkingu przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, ul.Plac Wolności 17F, na działce nr 471. W zakresie
zaopatrzenia w niezbędne media należy zaprojektować przyłącze wodociągowe i kanalizacji
sanitarnej zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi (włączenie do sieci w ulicy Plac
Bohaterów, dz. nr 469, własność Gminy Słubice) oraz włączenie do istniejącej instalacji
elektrycznej w budynku OPS (poprzez działki nr 529/26 – własność Gminy Słubice, 529/6 –
własność wspólnoty mieszkaniowej), po uprzednim uzyskaniu zgody wspólnoty mieszkaniowej
budynku przy ul. Plac Wolności 17 . W przypadku braku możliwości technicznych, bądź braku
zgody ze strony Wspólnoty Mieszkaniowej należy wystąpić o warunki przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej do ENEA S.A. oraz zaprojektować niezależne przyłącze
energetyczne.Obiekt należy zaprojektować jako prefabrykowany kontener o konstrukcji stalowej,
wypełnionej płytami warstwowymi, o powierzchni zabudowy ok. 11 m2. Obiekt ma pełnić funkcję
sanitariatu dla osób bezdomnych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. W obiekcie
jednocześnie przebywać będzie 1 osoba. Należy zaprojektować 1 ustęp wc, 1 natrysk, 1
umywalkę, 1 lustro bezpieczne, bojler elektryczny, grzejnik elektryczny, instalację elektryczną,
instalację wodno-kanalizacyjną (w tym podejście pod pralkę), wentylację. Należy zaprojektować
sposób posadowienia kontenera. Pozostałe szczegółowe ustalenia z Inwestorem na etapie
projektowania.Obiekt budowlany na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej
powinien spełniać wymogi obowiązującego prawa. W ramach zamówienia należy uzgodnić
dokumentację projektową pod względem warunków sanitarnohigienicznych oraz p.poż, w
przypadku gdy takie uzgodnienia będą wymagane. Przed przystąpieniem do realizacji zadania
niezbędne jest wykonanie wizji lokalnej i inwentaryzacji terenu inwestycji z udziałem
przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie umożliwiającym prawidłowe opracowanie
dokumentacji projektowej.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera wzór
umowy, który jest załącznikiem do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej :Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od dnia
uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru
wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:1)
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej;2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;3) przez ustanowienie zastawu
rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.4. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia zostały
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zawarte we wzorze umowy, która jest załącznikiem do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem
protokołu konieczności przez Strony Umowy2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej
przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:1) zajdzie konieczność
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek:a) działania siły wyższej, w tym stanu
zagrożenia epidemicznego lub epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) o czas trwania siły wyższejb) zmian
będących następstwem działań lub zaniechań organów administracji publicznej i innych
podmiotów dotyczących m.in.:- przekroczenie terminów lub odmowy wydania przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,- konieczność dokonania zmian decyzji
administracyjnych2) zmiany zasad finansowania Umowy w przypadku zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu zadania objętego przedmiotem Umowy, który nie był możliwy do określenia
w dniu jej zawarcia, o zakres tych zmian. Zmiana Umowy dopuszczalna jest jedynie w sytuacji,
gdy przedmiot Umowy ulegający zmianie wywołany jest okolicznościami (lub skalą tych
okoliczności), których nie można było przewidzieć pomimo dochowania przez Zamawiającego
należytej staranności w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego3) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy w innym niż pierwotnie
założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawca może wnieść o
zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach, a
zmiana Umowy odzwierciedlać będzie zakres zmian3. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się
między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, epidemie, awarie energetyczne, wojnę,
operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy
administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z
nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec4. Zaistnienie siły
wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią5. Ponadto możliwe
są zmiany określone w art. 455 ust. 1 pkt. 3, 4 i ust. 2-6 ustawy PZP6. Zamawiający przewiduje
możliwość zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą w sytuacji gdy
odstąpiono od Umowy lub rozwiązano Umowę w całości lub części z dotychczasowym
Wykonawcą poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zamawiającego albo
dotychczasowego Wykonawcę albo gdy dotychczasowy Wykonawca prowadził jednoosobową
działalność gospodarczą i zmarł w trakcie realizacji Umowy, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, a istotne
warunki realizacji Umowy nie ulegają zmianie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
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związane z realizacją zamówienia: Nie
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