Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika
Dobczyckiego - opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego
produktów turystycznych wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej
szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną
Numer ogłoszenia: 347202 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobczyce , ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, woj.
małopolskie, tel. 012 3721700, faks 012 2712993.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobczyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie dokumentacji dla
projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - opracowanie koncepcji
kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych wokół Zbiornika
Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie
dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów
turystycznych wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z
infrastrukturą turystyczną.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia
podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-0, 71.24.00.00-2,
71.24.20.00-6, 71.40.00.00-2, 71.52.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
25.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2
000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi się wykazać wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu usług w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie że, wykonał: a) co najmniej jedną usługę polegającą na
opracowaniu projektu budowlanego dla ścieżek rowerowych lub inwestycji liniowej
komunikacyjnej o łącznej długości min. 1 km wraz z uzyskaniem dokumentu
umożliwiającego zgodną z prawem realizację projektowanej inwestycji, b) co najmniej jedną
usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlanego dla zagospodarowania
turystycznego lub rekreacyjnego terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z
uzyskaniem dokumentu umożliwiającego zgodną z prawem realizację projektowanej
inwestycji, o łącznej wartości usług spełniających wymagania określone w pkt. a) i b)
minimum 150 000,00 zł netto, Pod pojęciem najważniejszych usług Zamawiający rozumie
usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
opisanego w pkt. 5 ppkt. 5.2.1 lit. a)i b) SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujący się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem,
wykształceniem odpowiednim do funkcji jakie zostaną powierzone: a) osoba zaproponowana
do pełnienia funkcji Projektant architekt, powinna posiadać uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji projektowych bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. b)
osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Projektant architekt krajobrazu, powinna posiadać
wykształcenie w specjalności architekt krajobrazu . c) osoba zaproponowana do pełnienia
funkcji Projektant drogowy, powinna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji projektowych bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadać co najmniej 3-letnie
doświadczenie w projektowaniu i udział w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy
ścieżek rowerowych lub inwestycji liniowej komunikacyjnej o łącznej długości min. 1 km.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie
1.1.1 Wykonawca w wykazie, sporządzonym wg załącznika nr 5 do oferty powinien
wskazać że, wykonał: a) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu
budowlanego dla ścieżek rowerowych lub inwestycji liniowej komunikacyjnej o łącznej
długości min. 1 km wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego zgodną z prawem
realizację projektowanej inwestycji, b) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu
projektu budowlanego dla zagospodarowania turystycznego lub rekreacyjnego terenu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego zgodną z

prawem realizację projektowanej inwestycji, o łącznej wartości usług spełniających
wymagania określone w pkt. a) i b) minimum 150 000,00 zł netto,;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Wypełniony załącznik nr 1 - Oferta. b) Wypełniony załącznik nr 1A - Tabela Elementów
Rozliczeniowych. c) Wypełniony załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu. d) Wypełniony załącznik nr 3 - wykaz osób oraz wykaz podmiotów.
e) Wypełniony załącznik nr 3A - oświadczenie osób. f) Wypełniony załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania. g) Wypełniony załącznik nr 5 doświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentami uzupełniającymi. h) Wypełniony załącznik
nr 6 - o przynależności do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w
pkt XVI SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.dobczyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i
Miasta w Dobczycach 32-410 Dobczyce, Rynek 26..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach 32-410 Dobczyce,
Rynek 26, Sekretariat Urzędu w pokoju nr 102,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zadanie jest realizowane w ramach projektu Przygotowanie
dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, który
uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś
priorytetowa 9. Pomoc Techniczna, Działanie 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

