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Ogłoszenie nr 758969-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Powiat Nidzicki: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej
dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy
wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku
garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia
na budowę”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nidzicki, krajowy numer identyfikacyjny 51074250500000, ul. ul.
Traugutta 23 , 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 253 279, e-mail
przetargi@powiatnidzicki.pl, faks 896 253 279.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatnidzicki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
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www.bip.powiatnidzicki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.bip.powiatnidzicki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa
budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym
rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem
nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Numer referencyjny: OZK.272.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowowykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa
Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących
garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i
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uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Zakres opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej i
kosztorysowej obejmuje: 1) Rozbudowę z przebudową istniejącego budynku Starostwa Powiatowego;
2) Rozbiórkę istniejących budynków garażowych; 3) Budowę budynku garażowego
trzystanowiskowego; 4) Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową parkingu, oświetleniem
zewnętrznym, odwodnieniem, monitoringiem posesji; 5) Wykonanie przebudowy niezbędnej
infrastruktury; Zakres prac 1) Etap I: a) wykonanie mapy do celów projektowych, b) wykonanie badań
geologicznych gruntu, c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku w zakresie
niezbędnym, w celu prawidłowego wykonania Umowy, d) wykonanie ekspertyzy technicznej o
możliwości przebudowy istniejącego budynku, e) opracowanie charakterystyki energetycznej
budynku, f) wykonanie koncepcji i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego, 2) Etap II: a)
uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków technicznych przyłączenia budynku do
sieci, b) opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego, c) sporządzenie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), d) opracowanie scenariusza pożarowego, e) uzyskanie
niezbędnych opinii rzeczoznawców, uzgodnień i zatwierdzeń odpowiednich instytucji, miedzy innymi
(p.poż, sanepid, ochrona środowiska), f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych
uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
przygotowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu
Zamawiającego, g) uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów powołanej przez
Zamawiającego dla poszczególnych etapów projektu i jego zawartości (projektu budowlanego
wielobranżowego, projektów wykonawczych wielobranżowych, rodzajów proponowanych materiałów
budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia technologicznego itp.), h) przekazanie do zaakceptowania
przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej, i) uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 3) Etap III: a) wykonanie wielobranżowych projektów
wykonawczych – oddzielnie dla poszczególnych branż, b) wykonanie projektów zabezpieczeń
budynku istniejącego, w razie takiej potrzeby, c) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów
inwestorskich i specyfikacji technicznych – oddzielnie dla poszczególnych branż. oraz WKI (Wartość
Kosztorysowa Inwestycji) i zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy, d)
wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oddzielnie dla
poszczególnych branż (STWIOR), e) opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie
robót budowlanych i dokonywanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww.
pytań i odpowiedzi, w razie takiej potrzeby, f) przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich
praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych
projektów, 4) Etap IV: sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przez Wykonawcę
robót budowlanych do czasu ich zrealizowania i odebrania protokołem odbioru końcowego oraz do
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skutecznego zakończenia procedury odbiorowej przed organami nadzoru budowlanego. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, wymagania i sposób realizacji, zostały określone w
załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.:, Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Tabela Opracowań Projektowych,
Załącznik nr 6.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania stawiane
Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5.1 do SIWZ Ustalenia
organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania
zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i
faksów osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3) Wykonawca winien być
ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej
umowy. 4) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do 30 dni od
dnia zawarcia umowy kopii polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia potwierdzającej
ubezpieczenie (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub
adwokata – w przypadku kiedy poświadczenia za zgodność dokonuje radca prawny lub adwokat,
zgodnie z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego wymagane jest przedłożenie
pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę). 5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu przed zawarciem umowy kopii uprawnień budowlanych uprawniających do
projektowania bez ograniczeń w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. W przypadku
Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych Państwach, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę 1) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
PZP, ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegają na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 2) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów
gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób
bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
PZP.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
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71200000-0
71220000-6
71221000-3
71242000-6
71248000-8
71300000-1
71313400-9
71313430-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
15.06.2023

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania do 15.06.2023 r., w
tym: Etap I – w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy; Etap II – w terminie do 4 miesięcy
od dnia zawarcia umowy; Etap III – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; Etap IV –
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sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia robót budowlanych do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie włącznie. Termin umowny do dnia 15.06.2023 r. jest terminem
szacowanym i zależy od okresu/-ów wszczęcia i trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót
budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z tym może ulec
wydłużeniu lub skróceniu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
1) posiada wiedzę, doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie dokumentacje projektowo –
wykonawcze polegające na budowie, rozbudowie i przebudowie obiektów o kubaturze nie
mniejszej niż 2 500 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. 2) Dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności – architektonicznej w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 5 – letnim
doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu, oraz b) co
najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności – konstrukcyjno budowlanej w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 5 – letnim doświadczeniem
zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu, oraz c) co najmniej jedna
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osoba na stanowisku projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności – instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 5 – letnim doświadczeniem
zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu d) co najmniej jedna osoba na
stanowisku projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności –
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania
uprawnień budowlanych w projektowaniu e) co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności – instalacyjno – inżynieryjnej
w telekomunikacji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania
uprawnień budowlanych w projektowaniu f) co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności – drogowej w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co
najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w
projektowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP –
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi były
wskazane w przedmiotowym wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
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przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczy, by powyższy warunek spełniał jeden z
Wykonawców b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 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. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą dowolnie
łączyć swoje potencjały w tym zakresie a ich suma ma pozwolić na spełnienie postawionych przez
Zamawiającego szczegółowych warunków dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Propozycje treści wykazów o jakich mowa w pkt 8.7. ust. 1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy
wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych
dokumentów UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć Załącznik nr
3.3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia umowy kopii polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia potwierdzającej
ubezpieczenie (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub
adwokata – w przypadku kiedy poświadczenia za zgodność dokonuje radca prawny lub adwokat,
zgodnie z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego wymagane jest przedłożenie
pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu przed zawarciem umowy kopii uprawnień budowlanych uprawniających do
projektowania bez ograniczeń w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. W przypadku
Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
Państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

30.11.2020, 11:24

Firefox

12 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9bd90...

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery
tysiące złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
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Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
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zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie zawodowe projektanta branży architektonicznej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
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przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
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elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega możliwość zmian zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP,
wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod
rygorem nieważności. Przewidywane zmiany postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1
ustawy PZP, zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan
Marcin Paliński - Starosta Powiatu Nidzickiego, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 32 79,
fax. (89) 625 32 79, adres e-mail: sekretariat@powiatnidzicki.pl 2. Inspektorem ochrony danych
osobowych Powiatu Nidzickiego – Starostwa Powiatowego w Nidzicy jest Pan Jarosław
Komoszyński, kontakt: ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 32 79, fax. (89) 625 32 79, adres
e-mail: iod@powiatnidzicki.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem
terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta
23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.., prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art.
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96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 9. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO 10. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO. __________________ ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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