Ogłoszenie nr 2022/BZP 00037976/01 z dnia 2022-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim
dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w
Sternalicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADŁÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398570
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 3
1.5.2.) Miejscowość: Radłów
1.5.3.) Kod pocztowy: 46-331
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.7.) Numer telefonu: 0343599005
1.5.8.) Numer faksu: 0343599005
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radlow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.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:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim
dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w
Sternalicach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6efc5a9-7f4f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00037976/01 z dnia 2022-01-27

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00037976/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-27 13:24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003276/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach
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

https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj:
1.1. poprzez platformę miniPortal, wyłącznie w celu złożenia, zmiany, wycofania oferty za
pośrednictwem stosownego Formularza; 1.2. w zakresie innym niż wskazany w pkt 1.1. na adres
elektroniczny Zamawiającego: przetargi@radlow.pl. 2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. 3.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 3.1. w formie
elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem) 3.2. w postaci elektronicznej (opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)- wyłącznie poprzez miniPortal
Szczegółowy opis w SWZ rozdział XIII.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowy opis w SWZ rozdział XIV i XIII.
1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami
użytkowników miniPortalu – dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
oraz zaakceptować regulamin korzystania z miniPortalu
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2. Złożenie oferty poprzez miniPortal oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1
niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu – wskazane są na stronie
internetowej miniPortalu: - pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP.
5. Wsparcie techniczne w zakresie działania miniPortalu Wykonawca może otrzymać pod nr tel. +48 22
458 77 06, +48 22 458 78 75, e-mail: miniPortal@uzp.gov.pl od poniedziałku do piątku (dni robocze) w
godz. 8:00 – 14:00.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty.
7. Sposób złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu oraz potwierdzenia złożenia oferty zostały
opisane w Instrukcjach użytkowników miniPortalu.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z
późn. zm.).
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Ze względu na ograniczenie znaków szczegóły stanowią zapisy w SWZ Rozdział XIV
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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., Zamawiający
informuje, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radłów, adres administratora Urząd Gminy w Radłowie, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów.2 W jednostce przetwarzającej dane
wyznaczona jest osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych; kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej (adres e-mail):
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iod@radlow.pl.3Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. w celu: - wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Radłów
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
-realizacji zawartych przez Gminę Urząd Radłów umów z kontrahentami;4. w pozostałych przypadkach
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:- organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa -inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Radłów lub z
Urzędem Gminy Radłów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy
Radłów,-podmioty działające w związku z realizacją własnych zadań jako Administrator Danych
Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 6.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych
przepisach prawa. 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: -dostępu do swoich danych
oraz otrzymywania ich kopii, -sprostowania (poprawiania) swoich danych,-usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla
których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; - dane osobowe przetwarzane są niezgodne z
prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa; -osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 8. Ma
Pani/Pan także prawo do: -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora – w takiej sytuacji Administrator zaprzestanie przetwarzać
Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że są one niezbędne do realizacji
zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, -przenoszenia danych,-wniesienia
skargi do organu nadzorczego, 9. w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 10.Ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć w świetle posiadanej wiedzy o zakresie lub sposobie
przetwarzania danych osobowych uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
Szczegóły w SWZ rozdział XXX.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZPŚ.271.1.2022
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
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków do
akceptacji Zamawiającego,
1.2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym kompletnego projektu
budowlanego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.),
projektów wykonawczych we wszystkich branżach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich,
1.3. uzyskanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych w zakresie niezbędnym do
uzyskania pozwolenia na budowę;
1.4. uzyskanie wszelkich decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, w tym decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji z zakresu Prawa wodnego oraz innych
dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji budowlanej i uzyskania pozwolenia na
budowę;
1.5. sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ oraz we wzorze do umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31
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
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami:
1.1. cena ofertowa – 60 %,
1.2. doświadczenie specjalistyczne projektanta – 30 %,
1.3. gotowość świadczenia usług w zakresie nadzoru autorskiego - 10 %
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:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie specjalistyczne projektanta
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość do pełnienia usług nadzoru autorskiego
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
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.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:
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1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli:
1.4.1. wykaże, że dysponuje zdolnością zawodową w zakresie doświadczenia poprzez
wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące
wykonanie wielobranżowego opracowania projektowego, którego wymaganym przez
Zamawiającego elementem było a dla usług wykonywanych jest projektowanie ciągu
technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych a wartość usługi
wyniosła lub wynosi co najmniej 200.000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że usługi wskazane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostały wykonane należycie a w przypadku usług będących w trakcie realizacji, że są
wykonywane należycie, w szczególności zgodnie z terminami umownymi.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w
całości wymagany warunek samodzielnie. Zamawiający dopuszcza zarówno powołanie się na
zamówienie wykonane (tj. zakończone), jak również na wykonywane,
1.4.2. wykaże, że dysponuje zdolnością zawodową w aspekcie zasobów osobowych poprzez
wskazanie w załączniku nr 5 do SWZ (Wykaz członków zespołu projektowego) osób
skierowanych do realizacji zamówienia, przy czym zespół projektowy musi składać się z
minimum jednej osoby pełniącej funkcję projektanta w zakresie określonej branży (specjalności),
posiadającej:
1.4.2.1. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
1.4.2.2. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej;
1.4.2.3. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
1.4.2.4. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
1.4.2.5. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.
2.1. UWAGA 1
Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzenia
spełniania przez Wykonawcę warunku zdolności zawodowej - doświadczenia w realizacji
zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za niezbędne
z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane wyłącznie
doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści
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tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku
legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez
grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym
z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało
się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku.
2.2. UWAGA 2
Zamawiający informuje, iż uprawnienia, o których mowa w pkt 1.4.2. posiadane przez członków
zespołu projektowego (tzn. z ograniczeniami lub bez ograniczeń) powinny umożliwiać
prawidłowe - tj. zgodne z przepisami prawa budowlanego regulującymi zakres poszczególnych
uprawnień - wykonanie prac projektowych w poszczególnych branżach, z zastrzeżeniem jednak,
że w stosunku do uprawnień wskazanych w ppkt 1.4.2.1. Zamawiający wymaga, aby osoba
wskazana przez Wykonawcę posiadała uprawnienia bez ograniczeń. Ponadto Zamawiający
wskazuje, że dopuszczalne jest posiadanie przez członków zespołu projektowego uprawnień,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do
projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z
2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1646).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne lub
konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu, natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione
łącznie.
6. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W
związku z powołaniem się na zasoby podmiotów trzecich:
7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o
którym mowa w pkt 4.1.2., lub inny adekwatny dokument / środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
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7.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
7.3. w celu wykazania w stosunku do podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca,
braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby – warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty
wskazane w rozdziale IX, w sposób i w trybie tam określonych;
7.4. jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po
upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa
dokumenty wskazane w rozdziale IX, w sposób i w trybie tam określonym.
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. Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym
odpowiednio w rozdziale VII i VIII SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. Oświadczenie składa się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
pod rygorem nieważności jako dokument elektroniczny podpisany podpisem elektronicznym – w formie
elektronicznej (jako dokument
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej /
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy) lub w postaci elektronicznej (jako dokument opatrzony podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej / podpisami zaufanymi
lub podpisami osobistymi osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców. Ponadto w takim wypadku
złożyć należy także oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jako podmiotowy
środek dowodowy, którego obowiązek złożenia wynika z ustawy.
3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podmiotu trzeciego) potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie podmiotu trzeciego winno
zostać złożone na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ, pod rygorem
nieważności jako dokument elektroniczny podpisany podpisem elektronicznym – w formie
elektronicznej (jako dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej
/
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu trzeciego) lub w postaci elektronicznej (jako dokument opatrzony
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej / podpisami
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zaufanymi lub podpisami osobistymi osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu trzeciego).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia – w postaci następujących dokumentów:
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów , z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 7 do
SWZ;
- wskazania co najmniej jednej usługi wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów potwierdzających, że ta usługa lub te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; w celu
potwierdzenia, że Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków na kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 200.000,00 zł brutto;
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wykaz członków
zespołu projektowego), 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
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ),
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie podstaw do wykluczenia
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 odnośnie do naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), w art. 109 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp
(załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych
lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie podstaw do wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6, w
art. 109 ust. 1 pkt 1 odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1170), w art. 109 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp (załącznik nr 4a do SWZ).

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
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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.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy (np. w ramach
spółki cywilnej lub konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
określone w rozdziale VIII warunki udziału w postępowaniu winien spełniać jeden lub część z
tych Wykonawców, lub też wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W kontekście takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie
żadnego z tych Wykonawców nie mogą istnieć podstawy wykluczenia określone w rozdziale VII,
z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ust. 5-6 tego rozdziału.
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 wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ:
1. Zmiany umowy możliwe są wyłącznie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. Wszelkie uzgodnienia w tym
zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana umowy
może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podanych poniżej warunków ich wystąpienia oraz warunków zmiany umowy:
1) w zakresie zmiany osoby projektanta: za zgodą Zamawiającego, Wykonawca ma prawo
dokonać zmiany projektanta pod warunkiem, że doświadczenie nowego, proponowanego
projektanta, będzie co najmniej równe doświadczeniu osoby wskazanej w § 7 ust. 2 umowy. W
przypadku zmiany osoby projektanta, Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu
doświadczenie nowego projektanta;
2) w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy o określoną liczbę dni, w których
nie można było wykonywać dokumentacji lub konieczne było wykonanie dodatkowych czynności
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wynikających ze zmienionych w stosunku do przewidywanych lub standardowo występujących
warunków wykonania przedmiotu umowy, dopuszczalne jest wprowadzenie zmian
spowodowanych udokumentowanymi okolicznościami opisanymi w § 2 ust. 4;
3) w zakresie zmiany obowiązującej stawki VAT:
a) jeżeli dojdzie do podwyższenia stawki VAT, Strony uzgadniają zwiększenie wynagrodzenia o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT spowodowanej podwyższeniem obowiązującej
stawki podatku VAT,
b) jeśli dojdzie do obniżenia stawki VAT, Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT spowodowanej obniżeniem
obowiązującej stawki podatku VAT;
4) w zakresie innych zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Strony z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron będą zmierzać do
dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, przy czym w takim wypadku zmiany umowy ograniczać się będą do
konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być
dokonane ze względu na przepisy prawa mające charakter dyspozycyjny (względnie
obowiązujący).
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 2 ust. 4, termin
wykonania umowy określony w § 2 ust. 2 może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie więcej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-08
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