Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.olsztynek.pl

Olsztynek: Opracowanie projektu dla zadania zatytułowanego w budżecie Gminy
Olsztynek jako Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej,
Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku
Numer ogłoszenia: 55952 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka , ul.
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5192799, 5192705.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu dla
zadania zatytułowanego w budżecie Gminy Olsztynek jako Modernizacja nawierzchni ulicy
Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot
zamówienia obejmuje prace projektowe i nadzór autorski dla zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły,
Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku. 2.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
a)Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do celów projektowych. b)Uzyskanie
map do celów projektowych. c)Wykonanie projektu budowlanego modernizacji nawierzchni
ww. ulic zgodnie z założeniami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),
który stanowi załącznik numer 9 do niniejszego SIWZ. d)Wykonanie kosztorysów
inwestorskich i przedmiarów. e)Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót. f)Wykonanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. g)Uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp. Ponoszenie
wszelkich koszów administracyjnych, jakie okażą się niezbędne w trakcie realizacji

zamówienia. h)Uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
i)Dokumentacja powinna być opracowana w sposób pozwalający na przeprowadzenie na jej
podstawie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 roku,
poz. 2164). Tzn. Wykonawca dokumentacji projektowej musi unikać w opisie używania nazw
producentów, znaków towarowych lub parametrów jednoznacznie wskazujących na
konieczność zastosowania materiałów lub urządzeń jednego producenta. j)Przekazanie na
rzecz Zamawiającego wszelkich praw autorskich osobistych i majątkowych. k)Sprawowanie
nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych. l)Dwukrotna bezpłatna
aktualizacja w/w kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla celów przeprowadzenia
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub złożenia wniosku o dofinansowanie.
m)Pomoc Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie prac budowlanych na podstawie opracowanego projektu min. poprzez udzielanie
odpowiedzi na pytania związane z opracowanym projektem. 3.Zaleca się aby wykonawca
dokonał wizji w terenie przeznaczonym do prac projektowych w celu zapoznania się z
zakresem prac, stanem istniejącym i warunkami objętymi przedmiotem zamówienia, oraz
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości
prac projektowych. Koszt oględzin miejsca robót ponosi Wykonawca. 4.Na etapie
projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym istotnych
elementów projektu oraz stosowanych rozwiązań technicznych. 5.Wymagane jest aby: Projekt
budowlany został dostarczony Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (dwa w wersji papierowej
- ostemplowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie pod decyzje pozwolenia na budowę,
dwa w wersji elektronicznej - jeden w pliku o rozszerzeniu *.pdf, drugi w pliku o
rozszerzeniu *.dwg, oba pliki na płycie CD). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych zostały dostarczone Zamawiającemu w trzech egzemplarzach (dwa w
wersji papierowej, jeden w wersji elektronicznej w pliku o rozszerzeniu *.pdf). Przedmiary
robót zostały dostarczone Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz w
wersji papierowej, jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w pliku o rozszerzeniu *pdf).
Szczegółowy kosztorys inwestorski został dostarczony Zamawiającemu w trzech
egzemplarzach (jeden egzemplarz w wersji papierowej, jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej w pliku o rozszerzeniu *.pdf, jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w pliku
o rozszerzeniu *.kst). Obszar planowanego projektu oznaczony na mapie w PFU
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-0, 71.31.00.00-0, 79.93.30.00-0,
71.24.80.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.07.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu na postawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż w okresie ostatnich trzech lat w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy
drogi/dróg w terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamawiający oceni spełnianie warunku
udziału w postępowaniu na postawie Oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Wykazu
wykonanych usług stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały tj. poświadczeń lub
oświadczeń wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu na postawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi udowodnić, iż dysponuje lub w celu wykonania przedmiotu
zamówienia będzie dysponował przynajmniej jedną osobą, która posiada
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w zakresie dróg. Zamawiający wymaga, by projektant wykazał
się doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata od uzyskania
uprawnień. Osoba ta będzie pełniła funkcję głównego projektanta. W
przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w
państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem przepisu
art. 12 a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 tekst jednolity)
oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016,
poz.65). Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu na
postawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 oraz Oświadczenia o
uprawnieniach stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu na postawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie musi zostać złożone w formie oryginału lub
odpisu poświadczonego notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z
wiedzy i doświadczenia innego podmiotu zobowiązanie to musi bezwzględnie zawierać zapis
dotyczący sposobu uczestnictwa tego podmiotu przy realizacji zamówienia. 3) W przypadku,
gdy pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inne dokumenty tych
podmiotów zostaną podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez inne osoby
niż reprezentujące podmioty na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictw dla osób podpisujących
zobowiązanie/ dokumenty lub potwierdzających dokumenty. (Pełnomocnictwo w oryginale
lub odpis poświadczony przez notariusza). 4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do
złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu
Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
(Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo
powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną,
zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające
umocowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
2 - termin wykonania - 3
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający ustala projekt umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W projekcie
umowy przewidziano i opisano jej możliwe istotne zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.olsztynek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015
Olsztynek, pok. nr 11 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

