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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367463-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ustroń: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2019/S 149-367463
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 130
Ustroń
43-450
Polska
Osoba do kontaktów: 1. Zbigniew Kufrej; 2. Bartosz Siwiec
Tel.: +48 338543550
E-mail: czantoria@czantoria.net
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czantoria.net
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.czantoria.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

Nazwa:
Wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod
tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną ...
Numer referencyjny: P / 2 / 2019r.
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II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację:
techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną,
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71222000
71310000
71318000
71248000
71242000
71313000
80340000
80000000
79342200
39294100
72240000
79421100
71220000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225

II.2.4)

Opis zamówienia:
I. Przedmiot zmówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację:
techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną,
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.
2. Realizacja zadania będzie przebiegać w następujących etapach:
1) Etap I: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej
2) Etap II: Wykonanie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
3) Etap III: Dokonanie uzgodnień i uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji dla projektu
4) Etap IV: Nadzór autorski i przyrodniczy.
3. Lokalizacja projektu
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Informacja na temat numerów działek, własności, zapisów planu zagospodarowania przestrzennego – do
uzyskania od Zamawiającego, mapy lokalizacyjne.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:
1) Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ) stanowiącym Załącznik nr 6 do nin. SIWZ;
2) Koncepcji projektu stanowiąca Załącznik nr 7 do nin. SIWZ;
3) Inne dokumenty (między innymi wypisy / wyrysy z ewidencji, załączniki mapowe) stanowiące Załącznik nr 8
do nin. SIWZ.
II. Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w pozycji „II.1.1) Nazwa” formularz
Ogłoszenia uniemożliwił podanie pełnej nazwy zamówienia która brzmi: „Wykonanie kompletnej i kompleksowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w
Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną,
marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz
nadzorami autorskimi i przyrodniczymi”.
III. Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w pozycji „II.2.7) Okres
obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów” formularz Ogłoszenia
uniemożliwił podanie pełnej informacji o terminach realizacji poszczególnych etapów zamówienia tj.: Etap I:
do 12 mc od podpisania umowy (w tym pełne 11 m-cy obserwacji); Etap II: do 16 mc od podpisania umowy;
Etap III: do 20 mc od podpisania umowy; Etap IV: od dnia odbioru dokumentacji (z uzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami) do dnia zakończenia robót.
IV. Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w pozycji „I.3) Komunikacja”
formularz Ogłoszenia uniemożliwił podanie pełnej informacji o komunikacji pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami. Zgodnie z Część VII SIWZ pkt 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pozostałe informacje zawarte są w Części VII SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych przez wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne).
2. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
II. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do nin. SIWZ;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do nin. SIWZ;
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 21.11.2017 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) – wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 14 do nin. SIWZ.
III. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do nin. SIWZ (wzór oświadczenia
zamieszczony zostanie na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp).
IV. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP
określa § 7 i § 8 ust. 1 Rozporz. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże że:
A) Wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej - patrz ppkt minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów.
Uwaga 1
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału, waluty innej
niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego
poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w dzienniku Urzędowym UE, jeżeli dniem opublikowania
ogłoszenia jest sobota.
B) Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - patrz ppkt minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów.
Uwaga 1
Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w pozycji „minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów” formularz ogłoszenia uniemożliwił podanie w tym miejscu informacji
o wymogach dla osób z pozycji f)-i) [f) Ekspert ds. informatycznych, g) Projektant specjalności konstrukcyjnobudowlanej, h) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, i) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych] którymi musi dysponować Wykonawca. Wymogi
te zawarte zostały w pkt VI.3) Informacje dodatkowe:
Uwaga 2
Jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję w projekcie, nie dopuszcza się możliwości łączenia funkcji w
projekcie.
Uwaga 3
Projektanci powinni posiadać upr. bud. zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1186) oraz rozp. MIiR z dn. 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
sam. funkcji tech. w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne upr. bud., które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba o której mowa wyżej winna być
zrzeszona/e we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). Zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo bud. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, lub osoby spełniające wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy
z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie
usług transgranicznych” – t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dn.
22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 2272 z późn. zm.).
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 - Załącznik nr 10 do SIWZ,
2) dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie,
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3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat 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 - Załącznik nr
11 do SIWZ.
Wzory wykazów z pkt 1) i 3) przekazane zostaną Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wraz
z wezwaniem do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ad A):
a) 2 pełnobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe dotyczące infrastruktury kanalizacji
ruchu turystycznego w postaci tras dydaktyczno-przyrodniczych i/lub „kładek na wysokościach” oraz
zagospodarowania obszarów przyrodniczych na cele turystyki lub edukacji ekologicznej lub rekreacji lub
ochrony przyrody dla przedsięwzięcia o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda;
b) 1 pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową dla obiektu kubaturowego o charakterze
publicznym i komercyjnym-usługowym lub turystycznym o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 1 000 000
PLN brutto;
c) 1 pełnosezonową inwentaryzację przyrodniczą wraz z zakresem prac, działań przyrodniczych do wykonania i
kosztorysem (wyceną tych prac), dla obszaru o wielkości nie mniejszej niż 3,00 (trzy) ha;
d) 1 ocenę oddziaływania na środowisko wykonaną dla inwestycji infrastrukturalnej;
e) 1 dokumentację koncepcyjną i/lub wdrożeniową dla projektu informatycznego dotyczącego turystyki i/lub
zarządzania infrastrukturą turystyczną i/lub elektronicznego systemu sprzedaży i/lub promocji dla produktu
turystycznego.
Ad. B):
a) Kierownik projektu – 1 os., która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała
przez cały okres trwania umowy przygotowaniem co najmniej dwóch (2): dok. projektowo-kosztorysowych i/lub
programów funkcjonalno-użytkowych i/lub koncepcji funkcjonalno-użytkowych, mających na celu przygotowaniu
do realizacji projektu i posiadająca co najmniej 5-l. dośw. zaw. w powyższym zakresie;
b) Projektant ds. przestrzeni architektury krajobrazu – 1 os. posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku/na
specjalności Architektura krajobrazu, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – wykształcenie równoważne
do wyżej wskazanego, posiadająca co najmniej 5-l. staż pracy w zakresie architektury przestrzeni, która w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała co najmniej jedną (1) dok. techn.
aranżacji i/lub zagospodarowania przestrzeni i/lub obiektów małej architektury na cele edukacji ekologicznej i/
lub rekreacji; i/lub ochrony przyrody i/lub turystyki;
c) Projektant ds. architektury–1 os. posiadająca upr. bud. do proj. w spec.architektonicznej lub odpowiadające
im równoważne upr. bud. wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych – upr. bud. do proj. równoważne do wyżej wskazanych, posiadająca co najmniej
5-l. staż pracy w tym zakresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, która w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert opracowała co najmniej jedną (1) dok. tech. dla projektów z zakresu edukacji
ekologicznej i/lub ochrony przyrody i/lub rekreacji i/lub turystyki;
d)Projektant ds. branży drogowej–1 os. posiadająca upr. bud. do proj. w spec. drogowej lub odpowiadające
im równoważne upr. bud. wydane na podst. wcześniej obow. przepisów, a w przypadku Wykonawców
zagranicznych – upr. bud. do proj. równoważne do wyżej wskazanych, posiadająca co najmniej 5-l. staż
pracy w tym zakresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert opracowała co najmniej jedną (1) dokumentację budowlano-kosztorysową dla projektów
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z zakresu: budowy, przebudowy dróg i/lub chodników i/lub tras /ścieżek/ turystycznych i/lub tras/ścieżek
dydaktyczno –przyrodniczych i/lub „kładek na wysokościach” dydaktyczno-przyrodniczych i/lub turystycznych;
e) Ekspert ds. biologii–1 os. posiadająca wykształcenie wyższe II stopnia (magister) z zakresu biologii, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych–wykształcenie równoważne do wyżej wskazanego, posiadająca co
najmniej 5-l. dośw. zaw., która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała lub
uczestniczyła w opracowaniu co najmniej 1 inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej przynajmniej fragment
obszaru należącego do sieci Natura2000 i i (1) dok. niezbędnych do wykonania prac, działań przyrodniczy z
kosztorysem (wyceną prac).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zwartej umowy na warunkach określonych w §18
wzoru umowy.

III.2.3)

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

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
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1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP / miniPortalu do dnia 11.9.2019 r. do godz. 11:00.
2. Miejsce: Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130, POLSKA, pokój / sala nr: ...
3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw.
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny
złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny
ofert, określonych w Części XIII SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy, tj. zbada jego
oświadczenie wstępne w formie JEDZ oraz dokumenty, które były wymagane do złożenia wraz z ofertą, a
następnie wezwie go do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych od wszystkich Wykonawców: 1. Oferta przetargowa - Zał.
1 do SIWZ. 2. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO (w oryginale) – Zał 9 do SIWZ. 3. Kalkulacja ceny ofertowej – Zał. 2 do SIWZ. 4. Dowód
wniesienia wadium. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. 6. Zobowiązanie innych podmiotów. 7.
Tajemnica przedsiębiorstwa. 8. JEDZ. 9. Dokumenty niezbędne do dokonania oceny ofert w ramach kryterium
„dodatkowe doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia”
zgodnie z zapisami Część XIII pkt 3, ppkt 2 SIWZ. Szczegółowy opis dotyczących dokumentów wymienionych w
ppkt 1-9 został zawarty w SIWZ - Część VI.
3. Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w pozycji „III.1.3) Zdolność techniczna
i kwalifikacje zawodowe” formularz Ogłoszenia uniemożliwił podanie informacji o wymogach dla osób z pozycji f)
- i) którymi musi dysponować Wykonawca tj.:
f) Ekspert ds. informatycznych–1 os. posiadająca co najmniej 3-l. dośw. zaw. w zakresie opracowywania i/
lub wdrażania projektów informatycznych, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert opracowała lub uczestniczyła w opracowaniu co najmniej jednej (1) dokumentacji projektowej i/lub
wdrożeniowej wraz z kosztorysem dla projektu o charakterze turystycznym.
g) Projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej–1 os. posiadająca upr. bud. do proj. w spec.
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne upr. bud. wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – upr. bud. do projektowania
równoważne do wyżej wskazanych, posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w tym zakresie po uzyskaniu
upr. bud., która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała co najmniej
jedną (1) dokumentację budowlano-kosztorysową dla obiektu kubaturowego o charakterze publicznym i/lub
komercyjnym-usługowym i/lub turystycznym.
h) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych–1 os. posiadająca upr. bud. do proj. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne upr. bud. wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – upr. bud. do projektowania
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równoważne do wyżej wskazanych, posiadająca co najmniej 5-l. staż pracy w tym zakresie po uzyskaniu upr.
bud.,
i) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych–1 os. posiadająca upr. bud. do proj. w spec. inst. w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im równoważne upr. bud. wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – upr. bud. do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w tym zakresie po uzyskaniu upr.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamów. oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamów. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
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4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postęp. o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zam., której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam.
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec
terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania za pośrednictwem Prezesa
Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzecz. skargę może wnieść także Prezes Urzędu, który może także
przystąpić do toczącego się postęp. Do czynności podejmowanych przez Prezesa stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonego orzeczenia itd.
6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2019
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