
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami
wykonania i odbioru robót budowlanych zadania Dojście do baszty w Santoku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Santok

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Santok - Urząd Gminy w Santoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gorzowska 59

1.5.2.) Miejscowość: Santok

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-431

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 9572875 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 9572875 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@santok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.santok.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 wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami
wykonania i odbioru robót budowlanych zadania Dojście do baszty w Santoku”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57696b29-8b21-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022317/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 13:51

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002907/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dojść do baszy w Santoku

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 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok

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.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok

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): Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, wcelu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.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
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływu 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:-
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Santok z siedzibą przy ul. Gorzowskiej
59; 66-431 Santok; Tel: +48 95 7287510; e-mail: urzad@santok.pl - kontakt z inspektorem
ochronydanych osobowych (IDO): e-mail; inspektor@cbi24.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i
specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych zadania „Dojście do baszy w
Santoku”;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania (komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontroli w
zakresie ich kompetencji; - dane osobowe będą przechowywane, 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. Dane te mogą być przechowywane przez okres
dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej
ustawy;- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisachustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; - w odniesieniu do danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 2. Prawa osób których dane
są przetwarzane:- prawo dostępu do danych osobowych;- prawo do sprostowania danych
osobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania);- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(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 fizycznejlub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;- nie
przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych
osobowych;prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym lub wykonanie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021.BP

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 niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla zadania pn „ Dojście do baszty w Santoku”.2. Na
Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny następujących
prac:1) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem
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uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń itp., związanych z opracowaniem projektu budowlano -
wykonawczego w zakresie potrzebnym dla realizacji robót budowlanych,2) Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do realizacji robót budowlanych, w tym uzgodnienia i
warunki wydane przez gestorów i użytkowników poszczególnych sieci – jeśli dotyczy,3) Złożenie
kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację robót lub zgłoszenia;4) Opracowanie koncepcji, uzgodnionej z Zamawiającym. 5)
Zakres koncepcji a następnie dokumentacji projektowej powinien uwzględniać następujące
elementy:- dojście do „baszy” wraz z miejscem widokowym oraz ławkami, oświetleniem
parkowym, - miejsce na palenisko oraz wiatę nawiązującą do istniejącej wieży widokowej,
oświetlenie miejsca zlokalizowane na działce nr ewidencyjny 125/8, Obręb Santok, - dojście do
przejścia przy przejeździe kolejowym (oznaczenie jako początek opracowania),- odtworzeniu
istniejących pozostałości po okopach z czasów II wojny światowej działka oznaczona nr
ewidencyjnym 16 oraz skomunikowanie tej działki z działką nr 36 Obręb Santok.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według przyjętych kryteriów

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

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
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

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:1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów ;Zamawiający nie stawia szczegółowego
warunku w tym zakresie.3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie
stawiaszczegółowego warunku w tym zakresie.4) w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne
kwalifikacje tj:- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,- co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń, - minimum
jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

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:
Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie z art.125 ust.1

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wykaz osób.

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:
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1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z
Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do
niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.3. Oferta wspólna, składana przez
dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:1) oferta wspólna
powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w
ofercie wspólnej:a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty,o
których mowa w SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w SWZ;b)
Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w SWZ dotyczące
każdego partnera konsorcjum osobno;c) oświadczenie, składa każdy z wykonawców osobno;d)
oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;e) oferta musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących
wspólnie;f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy
zgodnie z jej postanowieniami; g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie
zpodmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.Uwaga: warunki, o
których mowa w SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną
jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania
przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić
zamawiającemu umowę konsorcjum.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o
uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której
zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

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:
Zgodnie z art. 454 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć:1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,2) zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy w przypadku;3) zmiany osób — dopuszcza się zmianę osób w
przypadku:Inne zmiany opisane szczegółowo w treści załącznika do SWZ- Wzór umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: santok.biuletyn.net. Platforma zakupowa.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00022317/01 z dnia 2021-03-24

2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00022317/01 z dnia 2021-03-24

2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
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