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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
811932724
ul. Tama Pomorzańska 13A
Szczecin
70-030
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Leszczyński
Tel.: +48 914411281
E-mail: zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl
Faks: +48 914411313
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.rzgw.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://szczecin.rzgw.gov.pl/poiis2014-2020
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
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa Inżyniera Kontraktu w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW
Szczecin
Numer referencyjny: JRP-063/7/POIiŚ-Lodołamacze/2017-tt

II.1.2)

Główny kod CPV
79421100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Kontynuacja programu
budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”. Zamówienie zostało podzielone na dwa Etapy:
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1) Etap przygotowawczy (Etap I) – polegający na przygotowaniu elementów dokumentacji przetargowej i
udzieleniu wsparcia w toku postępowania (postępowań) o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Etap realizacji (Etap II) – polegający na zarządzaniu i pełnieniu nadzoru w okresie budowy lodołamaczy i
dostaw elementów wsparcia technicznego.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.
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
71242000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Kontynuacja programu
budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”. Zamówienie zostało podzielone na dwa Etapy:
1) Etap przygotowawczy (Etap I) – polegający na przygotowaniu elementów dokumentacji przetargowej i
udzieleniu wsparcia w toku postępowania (postępowań) o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Etap realizacji (Etap II) – polegający na zarządzaniu i pełnieniu nadzoru w okresie budowy lodołamaczy i
dostaw elementów wsparcia technicznego.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
1) sporządzenie dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, na wybór Dostawcy;
2) pełnienie funkcji Kierownika Zespołu;
3) pełnienie funkcji Kontrolera Jakości.
5. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje Prawo Opcji polegające na wydłużeniu
terminu realizacji Etapu II zamówienia maksymalnie o 6 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące możliwości
skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego zostały zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik
nr 8 do SIWZ.
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 15/03/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje Prawo Opcji polegające na wydłużeniu
terminu realizacji Etapu II zamówienia maksymalnie o 6 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące możliwości
skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego zostały zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik
nr 8 do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIiŚ 2014-2020 (nr Projektu: 2.1-10)

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
Zgodne ze wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(Wzór Umowy stanowi jeden z dokumentów zamówienia).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: tak

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: 11/05/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
Sala Konferencyjna, pok. nr 106, parter

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
W dokumencie Zamówienia pn. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są zawarte dodatkowe
wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie:
- warunków udziału w spotępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
- wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia;
- informacji na temat wadium.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

5/5

Adres internetowy:https://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
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017

