
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
SPYTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Administracji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280470190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69

1.5.2.) Miejscowość: Spytkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuokspytkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuokspytkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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 dokumentacji technicznej pod budowę Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d032dbc-5825-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305839/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 14:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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://zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia

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: W postępowaniu komunikacja
między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zamawiającego: biu-ro@zuokspytkowo.pl.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. 
Więcej informacji w SWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego:
https://zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych for-mularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Więcej informacji w SWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego:
https://zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia

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
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pkt 23 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pkt. 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2729/2/2021

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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu
w miejscowości Kruklanki pod Mobilny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz
z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. 
We wstępnych koncepcjach zagospodarowania działki pod MPSZOK stanowiących załącznik do
niniejszej SWZ przedstawiono przykładowe rozwiązania funkcjonalne. Stanowią one jedynie
przykład rozwiązań. Wykonawca nie będzie ograniczony przedstawionymi rozwiązaniami,
szczególnie jeśli w całości lub części przedstawiają rozwiązania niemożliwe do zastosowania
np. z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami terenu, itp.

Szczegółowy przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 miesiące

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: Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

Ocena oferty X = Cena oferty najtańszej (brutto) : Cena oferty ocenianej (brutto) x 100
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu
w miejscowości Pozezdrze pod Mobilny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
wraz z pełnie-niem funkcji nadzoru autorskiego.

We wstępnych koncepcjach zagospodarowania działki pod MPSZOK stanowiących za-łącznik
do niniejszej SWZ przedstawiono przykładowe rozwiązania funkcjonalne. Stanowią one jedynie
przykład rozwiązań. Wykonawca nie będzie ograniczony przedstawionymi rozwiązaniami,
szczególnie jeśli w całości lub części przedstawiają rozwiązania niemożliwe do zastosowania
np. z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami terenu, itp.

Szczegółowy przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 miesiące

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: Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

Ocena oferty X = Cena oferty najtańszej (brutto) : Cena oferty ocenianej (brutto) x 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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

Część 3
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu
w miejscowości Budry pod Mobilny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z
pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. 

We wstępnych koncepcjach zagospodarowania działki pod MPSZOK stanowiących za-łącznik
do niniejszej SWZ przedstawiono przykładowe rozwiązania funkcjonalne. Stanowią one jedynie
przykład rozwiązań. Wykonawca nie będzie ograniczony przedstawionymi rozwiązaniami,
szczególnie jeśli w całości lub części przedstawiają rozwiązania niemożliwe do zastosowania
np. z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami terenu, itp.

Szczegółowy przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 miesiące

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: Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

Ocena oferty X = Cena oferty najtańszej (brutto) : Cena oferty ocenianej (brutto) x 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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 spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. 

Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uznana dysponowanie w okresie wykonywania
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niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu za-
mówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
Prawo budowlane, tj. upoważniające do projektowania: 
- w specjalności architektonicznej;
- w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych oraz gazowych;
- w specjalności drogowej 

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego i jeżeli jest to wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr
3 do SWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców.

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:
Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku występowania przesłanek wykluczenia
z postępowania.

Zamawiający w celu potwierdzenia braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania,
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia: 
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z
wykonawców. 

W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zastosowanie będzie miał § 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy. 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w pkt 11 SWZ dane
umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku
występowania przesłanek wykluczenia z postępowania.
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Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich
złożenia: 
• wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za realizację zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty składa
przynajmniej jeden z wykonawców.

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

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SWZ jak i przepisy
u.p.z.p. dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako
wykonawcy składający ofertę wspólną.

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. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. strony dopuszczają możliwość zmiany treści
umowy w zakresie:
a) terminu.

b) zakresu zamówienia.

2. Na podstawie art. 436 pkt 4 u.p.z.p., Zamawiający wprowadza następujące podstawy i zasady
dotyczące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 umowy i tylko wówczas,
gdy nw. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy w
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zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy : 
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług.

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

3. Na podstawie art. 439 ust. 1 u.p.z.p., Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym w § 2 umowy na następujących zasadach:
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany corocznie przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do roku poprzedniego będzie wynosił co
najmniej 105 (wzrost o 5%);
- zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do ogłoszonego wskaźnika;
- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się z pierwszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym opublikowano komunikat w sprawie średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok;
- maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych może wynieść maksymalnie 10 % w stosunku do ceny określonej § 2
umowy;
- ww. zasady stosuje się również do umów, których przedmiotem są usługi, zawarte pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na
okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy znajdują się w par. 4 projektu umowy
stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Więcej informacji w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
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Część 1: 
a) Opracowanie dokumentacji technicznej do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
b) Zamawiający przewiduje, że funkcja nadzoru autorskiego będzie wykonywana przez
Wykonawcę przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia przyjęcia dokumentacji
technicznej.
Część 2: 
a) Opracowanie dokumentacji technicznej do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
b) Zamawiający przewiduje, że funkcja nadzoru autorskiego będzie wykonywana przez
Wykonawcę przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia przyjęcia dokumentacji
technicznej.
Część 3: 
a) Opracowanie dokumentacji technicznej do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
b) Zamawiający przewiduje, że funkcja nadzoru autorskiego będzie wykonywana przez
Wykonawcę przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia przyjęcia dokumentacji
technicznej.

Więcej informacji o zamówieniu znaleźć można w SWZ udostępnionej na stronie internetowej
Zamawiającego.
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	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
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	4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
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	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania.  Zamawiający w celu potwierdzenia braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:  •	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z wykonawców.   W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie będzie miał § 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.   Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w pkt 11 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania.  Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:  •	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  Według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.  Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców.
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