Ogłoszenie nr 2022/BZP 00107447/01 z dnia 2022-04-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do 2032 roku”, w tym
przeprowadzenie procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009834
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Głogowskiego 3/5
1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 41 2672133
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.ostrowiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.ostrowiec.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 dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do 2032 roku”, w tym
przeprowadzenie procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81d25f8e-b1a9-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00107447/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01 14:40
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038592/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu
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: Tak
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2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”, Wsparcie
Rozwoju Miast – Plan adaptacji do zmian klimatu
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://www.um.ostrowiec.pl/pl/przetargi/przetargi-organizowane-przez-gmine-ostrowiec-swietokrzyski/8930-opracowaniedokumentu-pn-plan-adaptacji-do-zmian-klimatu-miasta-ostrowca-swietokrzyskiego-do-2032-roku
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: komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego)
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
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 lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz
Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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): Wymagane informacje zamieszczone zostały w Rozdziale 21 SWZ - Ochrona danych
osobowych.

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: Or.271.13.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian
klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do 2032 roku”, w tym przeprowadzenie procedury „Strategicznej Oceny
Oddziaływania na Środowisko”. Plan winien wskazywać działania adaptacyjne prowadzące do ograniczenia negatywnych
konsekwencji zmian klimatu
oraz wykorzystania i wzmocnienia pozytywnych ich skutków. W ramach Planu adaptacji do zmian klimatu opracowana
zostanie części analityczno- diagnostyczna, zawierająca w szczególności:.
 ocenę podatności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu,
 - stopień ekspozycji na dany czynnik klimatyczny,
 - analizę wrażliwości wpływu zmian klimatu na miasto,
 - zdolności adaptacyjne miasta,
 - analizę ryzyka, czyli identyfikację możliwych szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu,
 - analizę i ocenę opcji adaptacyjnych pozwalającą rozstrzygnąć, które działania adaptacyjne będą najkorzystniejsze dla
miasta, w szczególności dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto przedmiot zamówienia
obejmuje wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Plan
adaptacji do zmian klimatu zawierać powinien działania adaptacyjne optymalne pod względem kosztów i efektywności.
Przygotowanie dokumentu powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców i innych interesariuszy niezbędnych do
pozyskania informacji oraz przeprowadzenia prac.
1.2. Zamawiający przewidział w kryteriach oceny ofert przyznanie punktów Wykonawcy, który zadeklaruje wykonanie
szczegółowej analizy miejsc zagrożonych podtopieniami spowodowanymi deszczem nawalnym.
Analiza dotyczy szczegółowej identyfikacji i analizy miejsc w granicach administracyjnych miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, zagrożonych podtopieniem i zalaniem spowodowanym deszczem nawalnym trwającym
co najmniej 15 minut. Szczegółowa analiza i identyfikacja zawierać powinna wskazania najbardziej problematycznych
lokalizacji, a także potencjalnych lokalizacji retencji powierzchniowej. Identyfikację należy sporządzić z uwzględnieniem
istniejącej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego sieci kanalizacji deszczowej (zamkniętej i otwartej). Zamawiający
udostępni Wykonawcy posiadane przez niego dane
i informacje w zakresie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Przeprowadzona szczegółowa identyfikacja i analiza
wskazywać powinna również miejsca bezodpływowe (miejsca o niekorzystnym ukształtowaniu terenu) na terenie miasta, ze
wskazaniem na punkty najbardziej problematyczne. Analiza każdego z miejsc zagrożonych miejskim podtopieniem i
zalaniem spowodowanym deszczem nawalnym zawierać powinna informacje takie jak:
 powierzchnia zalania
 objętość zalania
 maksymalna głębokość zalania
 rzędna terenu i zwierciadła wody
Analiza powinna zostać wykonana w 3 prawdopodobnych wariantach wystąpienia opadu: (Q10%, Q20%, Q50%). Obliczenia
opadów prawdopodobnych (na podstawie formuły Bogdanowicz-Stachy) leżą po stronie Wykonawcy. Jako miejsca istotne
wskazywać należy obszary o powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości zalania powyżej 30 cm. Wykonawca w ramach
opracowania zobowiązany będzie również zidentyfikowane miejsca wraz z powierzchnią zalania przedstawić graficznie na
cyfrowej mapie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Opracowanie powinno zawierać również wnioski i zalecenia wynikające
z przeprowadzonej analizy oraz szacunkowe koszty realizacji zaleceń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego
90712100-2 - Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28
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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia
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
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4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wykonanie szczegółowej analiy miejsc zagrożonych podtopieniami spowodowanymi deszczem nawalnym
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje ekspertów
4.3.6.) Waga: 20
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 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE
WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie wykonał minimum dwa dokumenty o charakterze strategicznym - plany adaptacji do zmian klimatu dla miast z
co najmniej 30 000 mieszkańców i wartością zamówienia nie mniejszą nić 30 000,00 zł brutto.
2) dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum:
a) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu odpowiedzialnego za koordynację prac zespołu
wykonującego przedmiot zamówienia, kontakt i bieżącą współpracę z Zamawiającym, sprawozdawanie Zamawiającemu
postępów, efektów prac zespołu na poszczególnych etapach realizacji. Osoba pełniąca ww. funkcję musi posiadać
wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu lub Koordynatora Projektu lub
Pełnomocnika ds. realizacji Projektu przy realizacji co najmniej dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto
za każdą z usług, polegających na:.
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do
zmian klimatu;
b) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Adaptacji, posiadającą wykształcenie wyższe, która brała udział w
realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie adaptacji do zmian klimatu polegających na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do
zmian klimatu,
c) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Klimatu, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie klimatologii
lub meteorologii, która brała udział w realizacji co najmniej dwóch usług
z zakresu analizy zmian klimatu polegających na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do
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zmian klimatu,
d) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Gospodarki Wodnej, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie
hydrologii lub ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub nauk przyrodniczych, biorącą udział w realizacji co najmniej
dwóch usług z zakresu oceny zagrożenia powodziowego lub analizy wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodno-ściekową
polegających na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i/lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do
zmian klimatu,
e) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Ochrony Środowiska, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie
ochrony środowiska lub inżynierii środowiska biorącą udział w realizacji
co najmniej dwóch usług polegających na:
- opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i/lub
- sporządzenia kart informacyjnych przedsięwzięcia lub raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko,
f) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Inwestycji adaptacyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe w
zakresie ekonomii, finansów, zarządzania lub inwestycji, która brała udział w realizacji co najmniej 2 usług w zakresie
adaptacji do zmian klimatu, polegających na:
- opracowaniu studium wykonalności inwestycji dotyczącej adaptacji do zmian klimatu w obszarze wód deszczowych i/lub
- realizacji badań naukowych lub szkoleń w tym zakresie.
g) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Taksonomii, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii
lub środowiska, która brała udział w realizacji co najmniej 2 usług/projektów polegających na:
- opracowaniu dokumentów planistycznych dotyczących obszarów powiązanych z celami środowiskowymi taksonomii UE
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2020/85 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/2088), lub/i
- udziale w realizacji projektów, których celem było przeprowadzenie badań
- w zakresie celów środowiskowych Taksonomii UE,
- udziale w realizacji projektów, których celem było upowszechnianie korzyści płynących
z dostosowania i prowadzenia działań zgodnych z zapisami taksonomii UE
h) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Dialogu Społecznego, posiadającą wykształcenie wyższe oraz
minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w ww. dziedzinie, w tym w zakresie:
- przygotowania i prowadzenia dialogu społecznego lub konsultacji społecznych,
- opracowywania wniosków wynikających z tego dialogu lub konsultacji społecznych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanych powyżej.
Przez dokument o charakterze strategicznym rozumie się dokument wymagający przeprowadzenia (i dla którego
przeprowadzona została) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z katalogiem dokumentów, określonym
w art. 46 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) lub odpowiadającym mu katalogiem dokumentów wedle
prawa spoza terytorium RP
dla Wykonawców wykazujących się pracami wykonanymi poza RP.
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. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu
wskazanego w pkt. 2.2. , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Ponadto Zamawiający wezwie do złożenia przez Wykonawcę:
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1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument składa każdy z nich.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy,
b) wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu terminu związania ofertą.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do SWZ, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 SWZ.
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2. Zamawiający przewiduje w § 9 Załącznika nr 2 do niniejszej SWZ zmiany postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-11 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cały proces szyfrowania ma miejsce
na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-11 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ ,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a do SWZ. Oświadczenie to w przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie wielu Wykonawców składa każdy z nich.
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Wykaz osób załącznik nr 7 do SWZ. (Wykaz winien być złożony w przypadku ubiegania się wykonawcy o przyznanie
punktów w kryterium oceny oferty „Kwalifikacje Ekspertów (E)”.
5) Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych
do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej)
6) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika –
jeżeli dotyczy W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z oświadczeniem tego podmiotu
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i
braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 11 oraz załącznik nr 3b i 3c do SWZ. (o ile dotyczy),
8) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
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