
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w
Iławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 649-01-01

1.5.8.) Numer faksu: +48 649-26-31

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.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:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w
Iławie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b172a41-8881-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020150/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 11:43

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002034/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dworcowej

1.3.33 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły

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
https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa

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:
https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa . 2. 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). 3. Ofertę, oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 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, .odt2. Ofertę, a także
oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. 5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca aby w przypadku
podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 7. Zamawiający

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020150/01 z dnia 2021-03-19

2021-03-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi



rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 8. Zamawiający zaleca aby
nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty
w postępowaniu.

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:

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: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Gminę Miejską Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-
31, adres e-mail: um@umilawa.pl; b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym
można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując
korespondencję pod adres siedziby Administratora; 2. 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 w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 4. 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; 5.
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. 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. 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 paostwa
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;
8. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; b) 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
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021

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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Iławie:Na
przedmiot zamówienia w szczególności składać się będzie:1. wykonanie koncepcji projektowej –
w ciągu 3 miesięcy od podpisania koncepcji2. wykonanie dokumentacji projektowej (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny). Na
przedmiotową dokumentacje składać się będzie:- projekt branży drogowej, na aktualnej mapie
do celów projektowych uwzględniający budowę kanału technologicznego (wykonanie aktualnej
mapy do celów projektowych leży po stronie wykonawcy dokumentacji),- projekt instalacji i
oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i wyposażeniem,- projekt sieci kanalizacji deszczowej -
projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,- projekt zagospodarowania zieleni,- projekt
organizacji ruchu,- wykonanie badań geotechnicznych,3. informacja dotycząca bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach
projektowych,4. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych,5. wykonanie
przedmiaru robót wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach
projektowych oraz wyposażenia,6. wykonanie kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż
występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych oraz wyposażenia wraz ze
zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego,7. sprawowanie nadzoru autorskiego projektu w okresie realizacji robót
budowlanych - 5 pobyty,8. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę9. na
etapie projektowania Projektant zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym planowane
rozwiązania projektowe. 10. Projekt oświetlenia wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na
budowę oświetlenia, o które należy wystąpić do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego
Urzędu Miasta Iławy. Należy uzyskać uzgodnienie projektu oświetlenia z Wydziału Utrzymania
Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława.11. Projekt sieci kanalizacji deszczowej wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej, o które należy wystąpić do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego
Urzędu Miasta Iławy. Należy uzyskać uzgodnienie projektu sieci kanalizacji deszczowej z
Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława.12. Projekt sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowę sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o które należy wystąpić do Iławskich Wodociągów. Należy
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uzyskać uzgodnienie projektu z Iławskimi Wodociągami.13. Dokumentacja projektowa będąca
przedmiotem niniejszej umowy zostanie naniesiona na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokościowych.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 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

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 koordynatora projektu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja kosztorysów inwestorskich

4.3.6.) Waga: 10,00

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie: Przedmiotową
dokumentację należy wykonać na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2020r. poz. 1363) Na przedmiot zamówienia w szczególności składać się będzie:1. wykonanie
projektu budowlanego t.j.: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno –
budowlanego i projektu technicznego zgodnie z załączoną koncepcją projektową – Wariant II
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(droga+ chodnik). Na przedmiotową dokumentację składać się będzie :• projekt branży
drogowej, na aktualnej mapie do celów projektowych uwzględniający budowę kanału
technologicznego (wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po stronie wykonawcy
dokumentacji),• projekt instalacji oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i wyposażeniem,•
projekt sieci kanalizacji deszczowej,• projekt przebudowy sieci wodociągowej,• projekt
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,• projekt zagospodarowania zieleni - uwzględnić
niezbędna wycinkę drzew i krzewów (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach ) oraz
zaprojektować odpowiednie nasadzenia, • projekt stałej organizacji ruchu, • wykonanie podziału
działek - Zamawiający oszacował na podstawie załączonej koncepcji, iż należy dokonać
podziału 12 działek: Obr 10 dz. Nr 120/21; 120/22; 120/30; 120/15 i 146 przedmiotowe działki
nie stanowią własności Gminy Miejskiej Iława, 143/13; 149/1; 149/2; 319; 153; 151 i 154 –
stanowiące własność Gminy Miejskiej Iława 2. wykonanie badań geotechnicznych,3. informację
dotyczącą bezpieczeństwa ochrony i zdrowia (BIOZ) wszystkich branż występujących w
przedmiotowych opracowaniach projektowych,4. opracowanie map projektów podziału
nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363) wraz z oszacowaniem kosztów,5. wznowienie na gruncie
punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi według zasad określonych w
przepisach dotyczących geodezji i kartografii, oraz przekazanie Zamawiającemu kopii protokołu
z w/w czynności potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji przed przekazaniem map do
celów projektowych, 6. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach
projektowych,7. wykonanie przedmiaru robót wszystkich branż występujących w
przedmiotowych opracowaniach projektowych,8. wykonanie kosztorysu inwestorskiego
wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych wraz ze
zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego,9. sprawowanie nadzoru autorskiego projektu w okresie realizacji robót
budowlanych, 10. opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej (ZRID),11. na etapie projektowania Projektant zobowiązany jest uzgadniać z
Zamawiającym planowane rozwiązania projektowe,12. projekt oświetlenia wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi na budowę oświetlenia, o które należy wystąpić do Wydziału
Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy,13. należy uzyskać uzgodnienie projektu
oświetlenia z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława,14. projekt sieci
kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na odprowadzenie wód
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, o które należy wystąpić do Wydziału
Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy,15. należy uzyskać uzgodnienie projektu
kanalizacji deszczowej z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława,16.
projekt przebudowy sieci wodociągowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, o które
należy wystąpić do Iławskich Wodociągów,należy uzyskać uzgodnienie projektu przebudowy
sieci wodociągowej z Iławskich Wodociągów,17. projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, o które należy wystąpić do Iławskich
Wodociągów,18. należy uzyskać uzgodnienie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z
Iławskich Wodociągów,19. dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy
zostanie naniesiona na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych,20. karta informacyjna
przedsięwzięcia oraz inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia21. operat wodno-prawny,

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 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

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 koordynatora projektu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja kosztorysów inwestorskich

4.3.6.) Waga: 10,00

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 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że:2.4.1. kadra techniczna: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do
dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje
co najmniej:DLA CZĘŚCI 1 i 2:- Koordynator projektu- osoba posiadająca uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych
samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego
zamówienia- Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
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zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia- Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności
umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,

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) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 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 - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja 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; 3)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) 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 -
załącznik nr 3 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty: 1) oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, 2)
pełnomocnictwo: a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6), wykonawca, który składa
ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy, b) zapis pkt 2) lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, c) w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców
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należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, -
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego
umocowania 3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane/dostawy/usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi, usługi wykonają
poszczególni wykonawcy 4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby –zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w
szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 6) odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania: a) wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub
wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do
podsumowania”.

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:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w części 1 zamówienia.2. Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia wadium w części 2 zamówienia w wysokości: 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych);3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert, o którym mowa w § XIV ust. 1 SWZ4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:1) w pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta
Iławy Bank Millennium S.A. O/Iława 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez
zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na
rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na
wniesienie wadium ; 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1)
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musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie pzp; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać
zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i
bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym
dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna
znaleźć się nazwa postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
........................................................... 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (art. 58 pzp), 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
(konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie
odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

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. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
takiej zmiany.2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, w szczególności: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy2) Wstrzymania realizacji
przedmiotu umowy przez Zamawiającego - o czas wstrzymania,3) w sytuacji gdy Zamawiający
nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne,
o czas trwania tych okoliczności,4) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało
się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Projektanta, 5) zmiany terminu realizacji umowy w
przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego6) odmowy
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wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 7) wezwania przez organy
administracji publicznej, organizacje ekologiczne lub inne upoważnione podmioty do
uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów nie wynikającego z winy
Projektanta, 8) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania
administracyjnego nie wynikającego z winy Projektanta9) działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania przedmiotu umowy, 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w
stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 11) zmian spowodowanych
nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 12) na skutek działań
osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia, 13) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych
badań i ekspertyz, analiz itp.3. Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporządzenie pisemnego
aneksu.Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany
szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ - wzór/projekt umowy (część 1 i 2)

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)	Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 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 - załącznik nr 4 do SWZ; 2)	Odpis lub informacja 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; 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
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