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Polska-Gdańsk: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 222-461694

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

IZ/IPR-370-16/2017/RJ

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Gdańsk

80-804

Polska

Osoba do kontaktów: Kamila Zabrocka

Tel.: +48 583261888

E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

Faks: +48 583261889

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.gdansk.rzgw.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/remont jazu ulgowego w

Bolszewie i budowa przepławki przy jazie.

Numer referencyjny: IZ/IPR-370-16/2017/RJ

II.1.2) Główny kod CPV

71322000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji

projektowej na przebudowę / remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa

przepławki przy jazie:

1) Projekt przebudowy/remontu jazu ulgowego w km 27+450 kanału Redy,

2) Projekt elektryfikacji i automatyzacji jazu ulgowego,

3) Projekt budowy przepławki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

2. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej

i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją

zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71247000

71334000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji

projektowej na przebudowę / remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa

przepławki przy jazie:

1) Projekt przebudowy/remontu jazu ulgowego w km 27+450 kanału Redy,

2) Projekt elektryfikacji i automatyzacji jazu ulgowego,

3) Projekt budowy przepławki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

2. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej

i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją

zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 270

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

C Cena – waga 60 %
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

D Doświadczenie – waga 40 %.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli

wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej

dwie (2) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze

specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi na

budowę lub przebudowę budowli hydrotechnicznych (za budowlę hydrotechniczną

należy rozumieć umocnienie brzegu, nabrzeża, jaz, śluzę, zaporę, przepławkę) o

wartości co najmniej 80 000 PLN brutto ogółem (łącznie)

b) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej

dwie (2) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej

automatyzację urządzeń przemysłowych wraz ze zdalnym sterowaniem o wartości

co najmniej 20 000 PLN brutto ogółem (łącznie).

Za wykonaną dokumentację projektową Zamawiający uzna taką, której realizacja

zakończyła się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu.

Jeżeli wykazywane usługi zrealizowane były w ramach większej inwestycji, należy

wykazać wartość brutto usług wykazywanych na spełnienie warunku udziału w

postępowaniu.

c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług tj.:

o Projektant

— winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch (2)

dokumentacji projektowych wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i

kosztorysami inwestorskimi polegających na budowie lub przebudowie lub

remoncie budowli hydrotechnicznych (za budowlę hydrotechniczną należy

rozumieć w szczególności: umocnienie brzegu, nabrzeża, jaz, śluzę, zaporę,

przepławkę).

— Winien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności hydrotechnicznej lub

inne uprawniające do wykonywania przedmiotowego zamówienia które zostały

wydane na podstawie wcześniejszych przepisów uprawniających do projektowania

obiektów budowlanych gospodarki wodnej bez ograniczeń.

o Projektant sprawdzający

— winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch (2)

dokumentacji projektowych wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i

kosztorysami inwestorskimi polegających na budowie lub przebudowie lub

remoncie budowli hydrotechnicznych (za budowlę hydrotechniczną należy

rozumieć w szczególności: umocnienie brzegu, nabrzeża, jaz, śluzę, zaporę,

przepławkę).

— Winien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności hydrotechnicznej bez

ograniczeń lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowego zamówienia

które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów uprawniających do
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

projektowania obiektów budowlanych gospodarki wodnej bez ograniczeń.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w

przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ustawy PZP. Wzór

umowy stanowi Część II SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 03/01/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału

wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 03/01/2018

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, Polska

pok. 229.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust 1b pkt

3 ustawy Pzp.
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— nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 1

ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

a) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp.

c) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert,

w wysokości: 3 900 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

— pieniądzu;

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja

musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać

następujące elementy:

— nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib;

— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

— kwotę gwarancji;

— termin ważności gwarancji;

— zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;-zawarcie

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;-

zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp, oświadczenia, o który mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę

jako najkorzystniejszej.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia,

poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi

zawierać następujące elementy:

wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia;

precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;

kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany;

wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym

poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek

Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O Gdańsk: 31 1010 1140 0068

2613 9120 0000;

Przelew winien wskazywać numer i nazwę postępowania;
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Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć (dokument

gwarancji i ewentualne aneksy) w formie oryginału, w Wydziale Finansowo –

Księgowym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ul. Fr.

Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, w dni robocze od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 14.00, w pok. 214, II p., gdzie oryginał ten zostanie odpowiednio

zabezpieczony.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Polska

Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Polska

Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/11/2017
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