
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap
II – opracowanie dokumentacji projektowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490580733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyspiańskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.nowysacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.nowysacz.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:

Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II
– opracowanie dokumentacji projektowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05b28ab6-af30-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048979/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07 14:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002742/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Budowa ul. łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego - budowa obwodnicy wschodniej - etap
II - opracowanie dokumentacji projektowej

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mzd.nowysacz.pl

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: www.mzd.nowysacz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę,
oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach
danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 3. Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują1) drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@mzd.nowysacz.pl2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 – 300 Nowy Sącz (/MZD/SkrytkaESP).3)
poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl4. Ofertę wraz z załącznikami,
których Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem
Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez
Zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało
mu doręczone w momencie jego przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych, w
sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w
sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzyma.6. Osobami upoważnionymi do
porozumiewania się ze strony Zamawiającego są:1) Konrad Poręba

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

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22;2) inspektorem ochrony danych
osobowych jest osoba reprezentująca Miejski Zarząd Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22, kontakt:
adres e-mail:iod@mzdnowysacz.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w 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. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 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 przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na
podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie
art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;c) na podstawie art.18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO; 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.16.2021

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
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego dla zaprojektowanych robót budowlanych, w zakresie
opracowania: projektu zagospodarowania terenu projektu architektoniczno-budowlanego
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projektu technicznego  kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót STWiORB dokumentacji
geotechnicznej (uszczegółowionej) mapy DCP podziałów działek wszelkich kosztów
administracyjnych (decyzje, wypisy, warunki, uzgodnienia etc.) projektów branż: drogowej,
sanitarnej, mostowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, oświetlenia drogowego, konstrukcyjnej,
rozbiórek, zieleni oraz innych niezbędnych opracowania związane: operaty wodnoprawne,
projekty stałej organizacji ruchu, ewentualne wystąpienia o odstępstwa, opracowania
hydrologiczne oraz inne niezbędne.Zakres inwestycji obejmuje: długość odcinka objętego
dokumentacją wynosi: 1,9 km; projekt nowej geometrii drogi w dostosowaniu do obowiązujących
przepisów (dla drogi klasy GP) i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu wraz z
rozwiązaniami konstrukcyjnymi w zakresie elementów korony drogi; zaprojektowanie obiektów
inżynierskich (mostów, przepustów, muru oporowego) nad istniejącymi ciekami (rz. Łubinka, rz.
Kamienica, rowy); obiektu estakadowego nad ul.Długoszowskiego, wiaduktu nad ul.Jamnicką;
zaprojektowanie zmian geometrii w istniejącym układzie komunikacyjnym w celu powiązania go
z projektowana drogą klasy GP; zaprojektowanie chodników i ścieżek rowerowych w obszarze
inwestycji; zaprojektowanie dróg serwisowych pozwalających na skomunikowanie obszaru
przyległego do projektowanego pasa drogowego; zaprojektowanie systemu odwodnienia
(kanalizacji deszczowej) na opracowanym odcinku drogi; zaprojektowanie oświetlenia
projektowanej drogi; zaprojektowanie obiektów inżynierskich (przepustów) nad istniejącymi
ciekami; zaprojektowanie obiektów inżynierskich- ekranów akustycznych; zaprojektowanie
usunięcia kolizji z infrastrukturą niedrogową.Kategoria obiektu budowlanego:kategoria XXV –
drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV – elementy dróg publicznych, kategoria XXVI – sieci
infrastrukturalne, kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów
wodnych.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID i innych decyzji
administracyjnych, w tym opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez
siebie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwów lub wniesionych odwołań
od wydanych decyzji i zgłoszeń. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne.Zamawiający uzyskał
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz posiada
projekt koncepcyjny opracowany przez Biuro Projektowe „D-9” z Warszawy.Ponadto Projektant
zobowiązany jest do współpracy w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców
startujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnych modyfikacji
opracowanych dokumentów w uzgodnieniu z Zamawiającym.W przypadku stwierdzenia, że nie
ma możliwości dostosowania dokumentacji projektowej do wymagań decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie zadania, Projektant będzie zobowiązany do zmiany decyzji
środowiskowej.Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej,
tj.:� Wymagania dla projektowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita
wartość tego zamówienia wynosi 50 000,00 zł.Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7
ustawy PZP zostanie udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że:1) Na
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dzień udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2, wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego;2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania
w trybie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności mostowej

4.3.6.) Waga: 20

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
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Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:a) kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych
wymagań;b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że wykonawca:� posiada
środki lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł;c) zdolności technicznej
lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:� w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej
dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy/odbudowy drogi publicznej o klasie Z lub wyższej i
długości co najmniej 1000 metrów oraz wartości zaprojektowanych robót budowlanych min. 1
000 000,00 zł. brutto w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 470) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz.1333) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016r. poz.
124). Usługa musi być zakończona i poparta uzyskaniem stosownej ostatecznej decyzji
administracyjnej (pozwolenia na budowę/ZRID).� przy realizacji zamówienia będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: • projektant – osoba posiadająca wymagane
przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w
innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz
legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych
państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do
w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do
w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz
legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych
państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej
izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w,
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zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4, w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka karnego oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a, lit.b w zakresie
dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, pkt 3,w zakresie dotyczącym
skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, 5-10 ustawy
PZP sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.5) oświadczenia wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 w zakresie
dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego, pkt 5 w zakresie dotyczącym zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 w zakresie naruszenia
obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie dotyczącym ukarania za
wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, pkt 3, 5, i 7-10 ustawy
PZP stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.6) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
stanowiące zał. nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda
dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:1) w zakresie posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:a) oświadczenia o posiadaniu
niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w
oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 6);2) w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
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kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy na kwotę nie niższą od 300 000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed
jej złożeniem;3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a) wykaz usług, zgodnych z
warunkiem udziału w postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;b)
wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5,

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do przedmiotowego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100)2. Wadium może
zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach
bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek
bankowy zamawiającego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192 z podaniem w tytule wpłaty
„Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap
II – opracowanie dokumentacji projektowej” Za termin wniesienia wadium uznaje się termin
uznania wpłaty na rachunku zamawiającego.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie
obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą
treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7. Wadium będzie
realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem jest
przynajmniej jedna z niżej wymienione okoliczności:a. działanie siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość
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wykonywania robót, w szczególności na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.
poz. 1842 z późn. zm.);b. zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów
sądowo-administracyjnych;c. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji technicznej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i
Wykonawca nie mogli przewidzieć w momencie zawarcia umowy;d. wezwania przez organy
administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub
jego poszczególnych etapów;e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów
trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie
postępowania administracyjnego;f. szczególnie uzasadnione trudności w pozyskiwaniu
materiałów wyjściowych do Umowy;g. zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu
zawarcia umowy, mająca wpływ na realizację zamówienia;h. konieczność wprowadzenia zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych
powodów podanych przez strony.i. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części
Przedmiotu umowy, o ile jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego
społeczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego na skutek okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy4. Zmiany w umowie mogą być
inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści
niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.6. Warunkiem dokonania zmian, gdy ich stroną inicjującą jest Wykonawca,
jest złożenie wniosku przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik do aneksu zawierającego:1)
opis propozycji zmian2) uzasadnienie zmiany3) opis wpływu zmian na termin wykonania
umowy7. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.8. Ponadto Zamawiający
ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w
przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany):a) pominąć element przedmiotu Umowy;b) wykonać
zamienne opracowania projektowe;9. Jeżeli polecenie zmiany może stanowić podstawę do
wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do
akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję
zawierającą: a. opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych
objętych poleceniem zmiany b. zmiany harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań
umownych, c. dostosowanie wynagrodzenia jeśli zachodzi taka potrzeba. 11. Zamawiający, po
ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia Zmiany, jest
uprawniony do wydania Polecenie Zmiany

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2.	Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 3.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują1)	drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl2)	za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 – 300 Nowy Sącz (/MZD/SkrytkaESP).3) poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl4.	Ofertę wraz z załącznikami, których Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl5.	Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało mu doręczone w momencie jego przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych, w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzyma.6.	Osobami upoważnionymi do porozumiewania się ze strony Zamawiającego są:1)	Konrad Poręba
	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:
	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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22;2)	inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba reprezentująca Miejski Zarząd Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22, kontakt: adres e-mail:iod@mzdnowysacz.pl;3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w 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. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”; 5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 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 przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)	posiada Pani/Pan:a)	na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b)	na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;c)	na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO; 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.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.16.2021
	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 przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita wartość tego zamówienia wynosi 50 000,00 zł.Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że:1)	Na dzień udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego;2)	Nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP
	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
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta branży drogowej
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności mostowej
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2)	zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4)	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4, w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a, lit.b w zakresie dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, pkt 3,w zakresie dotyczącym skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, 5-10 ustawy PZP sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.5)	oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, pkt 5 w zakresie dotyczącym zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 w zakresie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, pkt 3, 5, i 7-10 ustawy PZP stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.6)	oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiące zał. nr 7 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:1)	w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:a)	oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 6);2)	w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a)	informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą od 300 000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;3)	w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a)	wykaz usług, zgodnych z warunkiem udziału w postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;b) wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5,

	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: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 08:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 08:05
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak



