(og oszenie opublikowane w BZP nr 4777 - 2017 z dnia 2017-01-09 r)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (je eli dotyczy):
http://www.sar.gov.pl
Og oszenie nr 4777 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.
Gdynia: Opracowanie Studium Wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie
projektu, przygotowanie pozosta ej dokumentacji niezb dnej do z enia przez
Zamawiaj cego wniosku w ramach Dzia ania 3.2 Rozwój transportu morskiego,
ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych dla Projektu „Budowa
wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i
Ratownictwa
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us ugi
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020, o priorytetowa III Rozwój sieci
drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Dzia anie 3.2 Rozwój transportu morskiego,
ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych
O zamówienie mog ubiega si wy cznie zak ady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których dzia alno , lub dzia alno ich wyodr bnionych organizacyjnie jednostek, które
realizowa y zamówienie, obejmuje spo eczn i zawodow integracj osób b
cych
cz onkami grup spo ecznie marginalizowanych
nie
Nale y poda minimalny procentowy wska nik zatrudnienia osób nale cych do jednej lub
wi cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób
zatrudnionych przez zak ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
Post powanie przeprowadza centralny zamawiaj cy
nie
Post powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj cy powierzy /powierzyli
przeprowadzenie post powania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj cy powierzy /powierzyli prowadzenie
post powania:
Post powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj cych
nie
Je eli tak, nale y wymieni zamawiaj cych, którzy wspólnie przeprowadzaj post powanie
oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Post powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw
cz onkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post powania wspólnie z zamawiaj cymi z innych
pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej – maj ce zastosowanie krajowe prawo
zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, krajowy numer
identyfikacyjny 19263412900000, ul. ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, woj.
pomorskie, pa stwo Polska, tel. 58 6615222, 6607661, e-mail zam.pub@sar.gov.pl, faks 58
620-53-38, 6607661.
Adres strony internetowej (URL): www.sar.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: pa stwowa jednostka organizacyjna
nieposiadaj ca osobowo ci prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je eli dotyczy):
Podzia obowi zków mi dzy zamawiaj cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
post powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post powania z
zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj cych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post powania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie post powania odpowiadaj pozostali zamawiaj cy, czy zamówienie b dzie
udzielane przez ka dego z zamawiaj cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozosta ych zamawiaj cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe ny i bezpo redni dost p do dokumentów z post powania mo na
uzyska pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.sar.gov.pl
Dost p do dokumentów z post powania jest ograniczony - wi cej informacji mo na
uzyska pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia u w post powaniu nale y przesy
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przes anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie

:

Adres:
MSPiR ul. Hryniewickiego 10, 81-572 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz dzi i urz dze lub formatów
plików, które nie s ogólnie dost pne
nie
Nieograniczony, pe ny, bezpo redni i bezp atny dost p do tych narz dzi mo na uzyska pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Opracowanie Studium
Wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozosta ej
dokumentacji niezb dnej do z enia przez Zamawiaj cego wniosku w ramach Dzia ania 3.2
Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych dla
Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania
i Ratownictwa
Numer referencyjny: NZ-ER/I/PN/01/17
Przed wszcz ciem post powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: us ugi
II.3) Informacja o mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz ci:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i ilo dostaw, us ug lub
robót budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
us ug lub roboty budowlane: Zamówienie b dzie realizowane w 2 etapach obejmuj cych:
Etap 1: opracowanie Studium Wykonalno ci Projektu Budowa wielozadaniowego statku
ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, Etap 2: 1) przygotowanie i
przekazanie Zamawiaj cemu propozycji wniosku o dofinansowanie projektu z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020, osi priorytetowej III Rozwój sieci
drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Dzia ania 3.2 Rozwój transportu morskiego,
ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych wraz z za cznikami wymienionymi
we wzorze wniosku publikowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych –
CUPT, 2) naniesienie poprawek i uzupe nie w opracowaniu maj cych na celu zapewnienie
zgodno ci z wymaganiami CUPT, 3) przygotowanie prezentacji (P) za
projektu 4)
opracowanie projektu funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu internetowego (I)
funkcjonuj cego na potrzeby projektu . Przygotowanie i zorganizowanie prezentacji za
projektu jest fakultatywne, z uwagi na fakt, i stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
Projekt funkcjonalny i graficzny jest fakultatywny z uwagi na fakt, i stanowi pozacenowe
kryterium oceny ofert
II.5) G ówny kod CPV: 71241000-9
II.6) Ca kowita warto
zamówienia):

zamówienia (je eli zamawiaj cy podaje informacje o warto ci

Warto bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca kowita
maksymalna warto w ca ym okresie obowi zywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane b dzie zamówienie lub okres, na który zosta a
zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
Okres w dniach: 80
II.9) Informacje dodatkowe: adres poczty elektronicznej do korespondencji:
zam.pub@sar.gov.pl
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre lonej dzia alno ci
zawodowej, o ile wynika to z odr bnych przepisów
Okre lenie warunków: Zamawiaj cy nie formu uje warunków w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre lenie warunków: Zamawiaj cy nie formu uje warunków w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno techniczna lub zawodowa
Okre lenie warunków: Okre lenie warunków: 1) e w okresie ostatnich 5 latach przed
up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym
okresie, nale ycie wykona us ugi: a) co najmniej 2 zamówienia polegaj ce na opracowaniu
studium wykonalno ci o warto ci co najmniej 60.000 z brutto ka de, które to studia
dotyczy y projektów infrastrukturalnych b) co najmniej 2 zamówie polegaj cych na
opracowaniu studium wykonalno ci dla projektu o warto ci co najmniej 10.000.000 z brutto
ka de, które to studia dotyczy y projektów infrastrukturalnych Do wykazu nale y do czy
dowody potwierdzaj ce nale yte wykonanie us ug. 2) dysponuje osobami: a) jedna osoba
pe ni ca funkcje kierownika projektu koordynuj cego realizacj przedmiotowego
zamówienia: posiada udokumentowane do wiadczenie zawodowe powy ej 5 lat, posiada
do wiadczenie w zakresie zarz dzania projektami, tj. w ci gu 5 lat przed wszcz ciem
przedmiotowego post powania nadzorowa a prace nad opracowaniem minimum 2 studiów
wykonalno ci ka de o warto ci co najmniej 60.000 z brutto. b) co najmniej 1 osoba:
posiada kwalifikacje w zakresie analizy ekonomiczno - finansowej, tj. posiada wykszta cenie
o kierunku ekonomicznym, w ci gu ostatnich 5 lat przed wszcz ciem przedmiotowego
post powania bra a udzia jako pracownik merytoryczny w zakresie dotycz cym analizy
ekonomiczno – finansowej w opracowaniu minimum 2 studiów wykonalno ci ka de o
warto ci co najmniej 60.000 z brutto. c) co najmniej 1 osoba: posiada do wiadczenie w
zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz studium wykonalno ci, tj. w
ci gu 5 lat przed wszcz ciem przedmiotowego post powania bra a udzia w przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalno ci dla minimum 1 projektu. Zamawiaj cy
wymaga, aby realizacja zamówienia zosta a powierzona co najmniej osobom o powy szych
kompetencjach. Jednocze nie Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo spe nienia przez osob

wymogów dotycz cych kompetencji wskazanych w wi cej ni jednym obszarze
Zamawiaj cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzia u w post powaniu imion i nazwisk osób wykonuj cych czynno ci przy realizacji
zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do wiadczeniu tych osób:
tak
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: Jak wskazuje pkt III.1.3 og oszenia,
Zamawiaj cy wymaga, aby realizacja zamówienia zosta a powierzona co najmniej osobom o
kompetencjach wskazanych w pkt III.1.3 a), b), c) (odpowiednio tre SIWZ) Wykonawca,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do z enia
dokumentu - wykazu osób, zgodnie z tre ci niniejszego og oszenia (pkt III.5.1). Osoby tam
wskazane winny potwierdza spe nienie warunku udzia u w post powaniu oraz realizowa
zamówienie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ O WIADCZE SK ADANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU
WST PNEGO POTWIERDZENIA, E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPE NIA WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ SPE NIA KRYTERIA
SELEKCJI
wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe nianiu warunków udzia u w
post powaniu
tak
wiadczenie o spe nianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW , SK ADANYCH PRZEZ
WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW SK ADANYCH PRZEZ
WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU:
Zamawiaj cy wezwie Wykonawc , którego oferta zosta a najwy ej oceniona, do z enia w
wyznaczonym, nie krótszym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z enia o wiadcze ,
dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci wskazane w ust 1, tj. do z enia: a) wykazu
us ug wykonanych (a w przypadku wiadcze okresowych lub ci ych równie
wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert w
post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us ugi
zosta y wykonane, oraz za czeniem dowodów, okre laj cych czy te us ugi zosta y wykonane
lub s wykonywane nale ycie, przy czym dowodami, o których mowa s referencje b
inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us ugi by y wykonywane, a je eli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
tych dokumentów - o wiadczenie wykonawcy - wg Za cznika nr 6 do SIWZ. Za par 2 ust 5
ppkt 2) Rozporz dzenia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e
da zamawiaj cy od wykonawcy (...) (Dz.U. z 2016r, poz. 1126), Zamawiaj cy dopuszcza
mo liwo z enia powy szego wykazu us ug wobec us ug wykonanych w okresie 5 lat
przed terminem sk adania ofert, celem potwierdzenia spe niania warunków udzia u w

post powaniu o których mowa w rozdziale V SIWZ, b) wykaz osób skierowanych przez
wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno ci odpowiedzialnych za
wiadczenie us ug, kontrol jako ci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia
publicznego, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci oraz informacj o
podstawie dysponowania tymi osobami - wg Za cznika nr 4 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW SK ADANYCH PRZEZ
WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) w przypadku powo ania si wykonawcy na potencja innego podmiotu - zobowi zanie lub
inny dokument, o którym mowa w pkt V ppkt 6 SIWZ. 2) dokumenty potwierdzaj ce
podpisanie oferty przez osob uprawnion do reprezentowania wykonawcy (wypis z KRS lub
CEIDG), 3) w przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, równie
pe nomocnictwo w oryginale lub kopii po wiadczonej notarialnie. Pe nomocnictwo winno
okre la jego zakres i by udzielone przez Wykonawc lub osob /y umocowane do
wykonywania okre lonej czynno ci - sk adany wraz z ofert , Dokument sk adany w dalszym
procedowaniu: o wiadczenie dot. przynale no ci do grupy kapita owej / lista podmiotów
nale cych do tej samej grupy kapita owej - wg Za cznika nr 5 do SIWZ - sk adane w
terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa w art 86 ust 5 Pzp,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj cy da wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga si z enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do czenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza si z enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do czenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z enia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza si z enie oferty wariantowej
nie
enie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z
zasadniczej:
nie

eniem oferty

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia u w
post powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z og oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b dzie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z enie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si pobranie ze z onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z og oszeniem) nie
Nale y wskaza elementy, których warto ci b
przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto ci, wynikaj ce z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Nale y poda , które informacje zostan udost pnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki b dzie termin ich udost pnienia:
Informacje dotycz ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b
warunki, na jakich wykonawcy b
mogli licytowa (minimalne wysoko ci post pie ):
Informacje dotycz ce wykorzystywanego sprz tu elektronicznego, rozwi za i specyfikacji
technicznych w zakresie po cze :
Wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie z yli nowych post pie , zostan zakwalifikowani do
nast pnego etapu: nie
Warunki zamkni cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
cena
opracowanie projektu interfejsu
przygotowanie prezentacji za
organizacja i kwalifikacje osób
organizacja osób - dyspozycyjno

Znaczenie
60
10
projektu 10
10
10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z og oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og oszeniem
Minimalne wymagania, które musz spe nia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst pnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale y poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi zania stanowi ce podstaw do sk adania ofert, je eli zamawiaj cy
przewiduje nagrody:
Wst pny harmonogram post powania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi za : nie
Nale y poda informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj ce minimalne wymagania, którym musz
odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj cych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urz dze informatycznych:
Sposób post powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre lenie minimalnych
wysoko ci post pie :
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie z yli nowych post pie , zostan zakwalifikowani do nast pnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni cia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale y wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupe nienia Umowy wymagaj formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewa no ci. 2. Zmiany Umowy musz by zgodne z ustaw Prawo zamówie publicznych i
zg oszone przez Stron nie pó niej ni w terminie 7 dni przed jej planowanym
wprowadzeniem. 3. Zmiany Umowy dokonane z naruszeniem ust. 2 podlegaj uniewa nieniu.
4. Strony przewiduj mo liwo wprowadzenia nast puj cych zmian do Umowy w
nast puj cych przypadkach lub okoliczno ciach: a) zmiana sposobu realizacji zamówienia w
przypadku: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowi zuj cego, które b
mia y
wp yw na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy 2) zmiany wytycznych, wymaga
lub kryteriów formalnych zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych dla
Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze
multimodalnych 3) zmiany zasad realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczno ci
niezale nych od woli Stron, które b
mia y bezpo redni wp yw na realizacj Umowy, - w
zakresie wynikaj cym z przes anki jej wprowadzenia. b) zmiana terminu realizacji
zamówienia: 1) wyd enie terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze
multimodalnych; 2) wyst pienie sytuacji o której mowa w ust 4 lit a) - uwzgl dniaj ca czas
niezb dny na wprowadzenie zmian w dokumentacji lub podj cia czynno ci koniecznych z
uwagi na wyst pienie jednej z przes anek okre lonych w ust 4 lit a pkt 1-3 oraz lit b); c)
zmiana w zakresie podwykonawstwa, : 1) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy,
wskazanego w Ofercie Wykonawcy 2) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji
zamówienia, 5. Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o której mowa w ust 4 lit c
niniejszej umowy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powo ywa si , na
zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spe niania warunków

udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp Wykonawca jest
obowi zany wykaza Zamawiaj cemu, i proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spe nia je w stopniu nie mniejszym ni wymagany w trakcie post powania o
udzielenie zamówienia; 6. Niezale nie od tre ci ust 4, strony wskazuj ponadto mo liwo
wprowadzenia zmian w tre ci umowy w przypadku wyst pienia Si y Wy szej, o której mowa
w § 12.1.. Zakres zmian musi pozostawa w zwi zku z wyst pieniem tej e Si y Wy szej
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost pniania informacji o charakterze poufnym (je eli dotyczy):
rodki s

ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu:
Data: 23/01/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu sk adania wniosków, ze wzgl du na piln potrzeb udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og oszeniem):
nie
Wskaza powody:
zyk lub j zyki, w jakich mog by sporz dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udzia u w post powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by przeznaczone
na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, je eli
rodki s
ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiaj cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca ci lub cz ci
zamówienia, nie zosta y mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
Pzp, mo e przedstawi dowody na to, e podj te przez niego rodki s wystarczaj ce do
wykazania jego rzetelno ci, w szczególno ci udowodni naprawienie szkody wyrz dzonej
przest pstwem lub przest pstwem skarbowym, zado uczynienie pieni ne za doznan
krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj ce wyja nienie stanu faktycznego oraz
wspó prac z organami cigania oraz podj cie konkretnych rodków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest pstwom
lub przest pstwom skarbowym lub nieprawid owemu post powaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje si , je eli wobec wykonawcy, b cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s du zakaz ubiegania si o udzielenie
zamówienia oraz nie up yn okre lony w tym wyroku okres obowi zywania tego zakazu. II.
Post powanie prowadzone jest w j. polskim. Oferty nale y z
w j. polski. Dokumenty
sporz dzone w j. obcym nale y z
wraz z t umaczeniem na j. polski. III. Wykonawca
mo e w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz ci, polega na

zdolno ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni
Zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowa niezb dnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególno ci przedstawiaj c zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiaj cy ocenia,
czy udost pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno ci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc
spe niania warunków udzia u w post powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. W
odniesieniu do warunków dotycz cych wykszta cenia, kwalifikacji zawodowych lub
do wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno ciach innych podmiotów, je li podmioty
te realizuj us ugi, do realizacji których te zdolno ci s wymagane. W celu oceny, czy
wykonawca polegaj c na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
okre lonych w art. 22a Pzp, b dzie dysponowa niezb dnymi zasobami w stopniu
umo liwiaj cym nale yte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
cz cy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost p do ich zasobów,
Zamawiaj cy mo e da dokumentów, które okre laj w szczególno ci zakres dost pnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu. 3. Wykonawca, który powo uje si na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spe niania, w zakresie, w jakim powo uje si na ich zasoby, warunków udzia u w
post powaniu lub kryteriów selekcji, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
wiadczeniach, o których mowa w pkt III.1. og oszenia. IV. Wykonawcy mog wspólnie
ubiega si o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ dotycz ce
Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe nomocnika do
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie
ubiegaj cy si o udzielenie niniejszego zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za
niewykonanie lub nienale yte wykonanie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si
o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki okre lone w pkt V.1 ppkt. 1) i 2) SIWZ
(odpowiednio pkt III. og oszenia)mog by spe nione cznie przez Wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z
post powania, musi by spe niony przez ka dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia. V.Informacje dodatkowe dot.dokumentów: 1.Za art. 25 ust 2 Pzp
Zamawiaj cy wskazuje, i potwierdzeniem spe niania warunków udzia u w post powaniu,
kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia mo e by zamiast dokumentu równie
wiadczenie z one przed w ciwym organem, informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
wyci g z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s dowy, lub , w przypadku jego braku,
równowa ny dokument wskazuj cy brak podstaw wykluczenia, spe nianie warunków udzia u
w post powaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez w ciwy organ s dowy lub
administracyjny. 2.W przypadku braku z enia o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych
brak podstaw wykluczenia i spe nienie warunków udzia u w post powaniu, lub innych
dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia post powania, dokumenty s niekompletne,
zawieraj b dy lub budz wskazane przez Zamawiaj cego w tpliwo ci, Zamawiaj cy
wezwie do ich z enia, uzupe nienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja nie w terminie
przez siebie wskazanym, chyba e mimo ich z enia, uzupe nienia lub poprawienia lub
udzielenia wyja nie oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby
uniewa nienia post powania. 3. W przypadku nie z enia pe nomocnictwa lub z enie
wadliwego pe nomocnictwa, Zamawiaj cy wezwie wykonawc do ich z enia w terminie

przez siebie wskazanym, chyba e mimo ich z enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. 4.Wykonawca nie jest obowi zany do
enia o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych spe nienie warunków udzia u w
post powaniu i brak podstaw do wykluczenia, je eli Zamawiaj cy posiada o wiadczenia lub
dokumenty dotycz ce tego wykonawcy lub mo e je uzyska za pomoc bezp atnych i
ogólnodost pnych baz danych, w szczególno ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania
publiczne (Dz.U. z 2014 r, poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Wykonawca w takiej sytuacji
wskazuje Zamawiaj cemu rejestr z którego mo liwym jest pobranie wskazanych
dokumentów. Jednocze nie Zamawiaj cy zastrzega, i w przypadku gdy dokumenty te
sporz dzone s w j. obcym, Zamawiaj cy wezwie do przed enia t umaczenia na j. polski
wskazanego dokumentu. 5.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state informacji w trybie art. 86 ust 5 Pzp,
wykonawca przeka e Zamawiaj cemu o wiadczenie o przynale no ci lub braku
przynale no ci do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Celem u atwienia Zamawiaj cy zamieszcza wzór powy szego o wiadczenia w Za cznika nr
5 do SIWZ. 6.Dokumenty, o których mowa w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 SIWZ musz by
one w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina em, z zastrze eniem, i
wiadczenia o których mowa w pkt VI.1 powinny zosta z one w oryginale.
7.Po wiadczenia za zgodno z orygina em dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolno ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
ka dego z nich dotycz

