
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności
publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego nr 57 w

Jarosławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650228435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemyska nr 15

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 166212560

1.5.8.) Numer faksu: +48 166215297

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkimjaroslaw.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: 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 dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności
publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego nr 57 w
Jarosławiu
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10cb08be-85ad-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018045/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-16 10:07

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 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.pgkimjaroslaw.pl/przetargi

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: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje
Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną: biuro@pgkimjaroslaw.pl .4. Wykonawca składa ofertę
wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/5. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych
przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za
pomocą protokołu TLS 1.2,2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w
formacie HTML z kodowaniem UTF-8,3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie
operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części
sekundy,4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego,
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Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje rodzaj Urzędowego
Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z
wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie
przekazania.5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania
oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

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): Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGKiM-DAP 26.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie projektowania i obejmują kompleksowe prace
projektowo-kosztorysowe (zwane dalej „Dokumentacją”) na potrzeby przebudowy wraz z
nadbudową budynku o dwie kondygnacje, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku
użyteczności publicznej (zwanej dalej „Inwestycją”) zlokalizowanego przy ulicy Poniatowskiego
nr 57 w Jarosławiu z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z
zagospodarowaniem terenu obejmującym działki o nr ewidencyjnym 2509 i 2511/3 (obręb 5, m.
Jarosław ). Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia posłuży do wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
dotyczących kompleksowej realizacji Inwestycji. 2. Na przedmiot zamówienia składa się między
innymi następujący zakres:1) sporządzenia dokumentacji przedprojektowej w zakresie: a)
sporządzenia opracowań dla uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych;
b) sporządzenia wniosków do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych, niezbędnych
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z pozyskaniem warunków od
gestorów w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej (wody dla celów ogólnobytowych oraz
do celów przeciwpożarowych) kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i do sieci
ciepłowniczej, sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej; c) sporządzenia w zakresie
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niezbędnym do wykonania zamówienia inwentaryzacji instalacji , przyłączy i sieci
nieruchomości;d) sporządzenia podkładu geodezyjnego do celów projektowych warz z
odtworzeniem znaków graficznych;e) sporządzenia ekspertyzy mykologicznej;f) sporządzenia
ekspertyzy kominiarskiej;Na dokumentacje przedprojektową składa się również: 1) ekspertyza
techniczna stanu obiektu oraz nośności elementów konstrukcyjnych dla celów zmiany sposobu
użytkowania, remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;Zamawiający posiada ekspertyzę
techniczną budowlaną stanu obiektu oraz nośności elementów konstrukcyjnych dla celów
zmiany sposobu użytkowania, remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy na istniejącym
budynku przy ulicy Poniatowskiego 57 w Jarosławiu sporządzona w roku 2017 sporządzona
prze rzeczoznawcę budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 2) dokumentacja
geotechniczna;Zamawiający posiada opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża
gruntowego określającą warunki gruntowo-wodne dla celów zmiany sposobu użytkowania,
remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy na istniejącym budynku przy ulicy
Poniatowskiego 57 w Jarosławiu2) sporządzenia koncepcji architektonicznej zmiany sposobu
użytkowania obiektu będącego przedmiotem zamówienia według następujących warunków
zabudowy: a) rodzaj zabudowy i zagospodarowania terenu • zabudowa mieszkaniowa b) funkcja
zabudowy• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna c) warunki i wymagania dotyczące ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego lina zabudowy • nie wyznacza się – działka nie przylega do
drogi publicznej szerokość elewacji frontowej nowej zabudowy• nie wyznacza się - nie ulega
zmianie, wysokość głównej krawędzie elewacji frontowej , jej gzymsu lub attyki • nie wyznacza
się – działka nie przylega do drogi publicznej ilość kondygnacji • cztery kondygnacje nadziemne
geometria dachu • kąt nachylenia połaci dachowych - od 250 do 350 • wysokość głównej
kalenicy dachu – od 14,5 m do 16 m,• układ połaci dachowych – dach dwuspadowy lub
wielospadowy, • kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – nie ustala się
wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu •
nie wyznacza się – nie ulega zmianie d) warunki wynikające z ochrony środowiska i zdrowia
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej• teren objęty
przedmiotem zamówienia nie podlega ochronie konserwatorskiej • inwestycja nie znajduje się w
wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wymagających
sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko, • działka objęta inwestycją nie jest położona
w obszarze „Natura 2000” w związku z tym nie wprowadza się zakazów, nakazów i ograniczeń
w zagospodarowaniu terenu dotyczących warunków ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu
wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony środowiska – bowiem
samo zamierzenie inwestycyjne oraz teren objęty nie podlega ww. przepisom szczególnym; e)
Warunki w zakresie infrastruktury technicznej • zaopatrzenie w wodę – Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. , zapewnienie z dnia 13.07.2020r.
znak:DPT.4039.3.43.2844.2017, • odprowadzenie ścieków - Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. , zapewnienie z dnia 13.07.2020r. znak:
DPT.4039.3.43.2844.2017, • zaopatrzenie w energię elektryczną – PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość Rejon Energetyczny w Jarosławiu, oświadczenie z dnia 24.08.2020r. znak: 20-
H4/WZD/00459/6113, • zaopatrzenie w gaz - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład
Gazowniczy w Jaśle, warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 08.09.2020r. znak:
PSGJA/359OKSP/63/0/1/1019835/20/2/20, • odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji
deszczowej, • gospodarowanie odpadami na warunkach obowiązujących w Gminie Miejskiej
Jarosław, f) Warunki w zakresie komunikacji • ustanowiona służebność drogowa przez działki nr
ewid. gr. 2505/2, 2508/1 do drogi publicznej powiatowej ul. Poniatowskiego g) Wymagania
dotyczące poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich Inwestycja nie może
powodować: pozbawienia: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwości powodowanych przez hałas,
wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
projekt budowlany należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony
uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03) oraz przepisami odrębnymi. h) Warunki
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wynikające z przepisów szczególnych • Działka nie leży na terenie narażonym na
niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemi, • Teren nie znajduje się w zasięgu terenu
górniczego „Jarosław – 3” • Na podstawie map zagrożenia powodziowego sporządzonych przez
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i przekazanych jednostkom samorządu
terytorialnego nieruchomość nie jest położona na obszarach o który mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 z dnia 2020.02.26), • Teren nie
wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne , gdyż z mocy art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 z dnia 2017.06.19) – przepisów rozdziału 2 cyt. ustawy nie
stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z
wypisem z rejestru gruntów działki nr ewid. gr. 2509, 2511/3 (m. Jarosław Obręb 5)
sklasyfikowane są jako Bi – inne tereny zabudowane. i) Na terenie realizacji inwestycji objętej
przedmiotem zamówienia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jarosławia UWAGA!Koncepcję architektoniczną remontu, przebudowy, nadbudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu należy sporządzić w trzech wersjach łącznie z
wizualizacjami 3) Sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie wykonania kompletnego
projektu budowlanego dla Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych
Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych;4)
Sporządzenia dokumentacji projektowej pozostałej w zakresie: a) Wykonania kompletnego
wielobranżowego projektu technicznego oddzielnie dla każdej z branż oraz przedmiaru robót z
rozbiciem na branże dla inwestycji, niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych, do realizacji ww. robót budowlanych, urządzenia i wyposażenia inwestycji;b)
Wykonania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
kosztorysów inwestorskich dla w/w opracowań i projektów z rozbiciem na poszczególne
branże;c) Wykonania wartości kosztorysowej inwestycji – WKI z podziałem na etapy, d)
Wykonania harmonogramu rzeczowo – finansowego dla Inwestycji z podziałem na etapy. 5)
Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – sporządzenia wniosku oraz uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę 6) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót, dostaw i
usług realizujących inwestycję oraz podczas wykonania i odbioru robót budowlanych
polegających na budowie inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację do czasu uzyskania
pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji w ilości 100 pobytów, które przewiduje się w okresie
ważności decyzji o pozwoleniu na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

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
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze spośród nieodrzuconych ofert jakoofertę
najkorzystniejszą z najwyższą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie):wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, z
których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej składającej
się co najmniej z projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego) dotyczącego budowy
lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2
na podstawie którego wydane zostało pozwolenie na budowę. 2. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji: a) Kierownika Zespołu Projektowego,
który łącznie: • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, • posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od
momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania b) Projektanta , który łącznie: •
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń, • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania
uprawnień budowlanych do projektowania c) Projektanta , który łącznie: • posiada uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń , •
posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania d) Projektanta , który łącznie: • posiada uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych bez ograniczeń , • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od
momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania e) Projektanta , który łącznie: •
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń , • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania
uprawnień budowlanych do projektowania f) Projektanta , który łącznie: • posiada uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez
ograniczeń , • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania
uprawnień budowlanych do projektowania 1. Kierownik zespołu projektowego i projektanci
powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.2. Zgodnie
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z art. 12a ustawy Prawo budowlane 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. Regulację
odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, numeru i
daty decyzji pozwolenia na budowę i nazwy organu administracji budowlanej wydającego
pozwolenie na budowę, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, 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 -
oświadczenie wykonawcy.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego
w ogłoszenia o zamówieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie .1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, numeru i daty decyzji pozwolenia na budowę i nazwy organu administracji
budowlanej wydającego pozwolenie na budowę, oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane należycie, 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 - oświadczenie wykonawcy.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
opisanego w ogłoszenia o zamówieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 3 000,00 złotych
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych,2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 310).3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu, nr konta 10 9096 0004 2001
0053 9454 0001z dopiskiem: „Wadium - Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej –
PGKIM-DAP.26.3.2021 ”.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na
cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z
zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim
wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania
kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń
lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i
spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określne w ustawie p.z.p. , tj.: a)
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w a rt. 107 ust.2 lub art. 128 ust. 1, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 , oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 , innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej, b) Wykonawca , którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie., c) Zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy , którego oferta została wybrana. 2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać
zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, 3) Powinno być nieodwołalne i
bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, 4) Termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5) W treści poręczenia lub gwarancji
powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania, 6) Beneficjentem poręczenia lub
gwarancji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
KRS 0000123566,7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ( art. 58 ustawy pz.zp. ) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie
wadium , wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do
upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku , o którym
mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. zostanie odrzucona. 8. Zasady zwrotu oraz
okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy p.z.p.

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 przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ, składa każdy z
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wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) , przewiduje
również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
okolicznościach:1) zmiana terminów wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności z niżej wymienionych przyczyn:a) z przyczyn od
Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie
jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,b) ze względu na konieczność
wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, jeżeli nie jest możliwe równoległe wykonywanie prac projektowych,c) wynikająca z
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności pisemne wstrzymanie prac
Wykonawcy przez Zamawiającego,d) wynikająca z działania lub braku działania organów
administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w
szczególności: w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,e) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron
umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,f)
wynikająca ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do
projektowania,g) wynikająca z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego
oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia
przez Wykonawcę opóźnienie.h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie
pierwotnego terminu związania ofertą, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w
szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe
Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia
dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co
wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe
jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od
upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,i) W przypadku zmiany
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powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy,2) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,3) zmiana
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu
umowy,4) zmiana liczby pobytów na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ramach
pełnienia nadzoru autorskiego,5) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji
przedmiotu umowy,6) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018045/01 z dnia 2021-03-16

2021-03-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
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	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną: biuro@pgkimjaroslaw.pl .4.	 Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/5. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.6.	 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:1)	 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,2)	 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,3)	 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,4)	 integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie przekazania.5)	 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6)	 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
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