
DT.212.35.2017

Ogłoszenie nr 545599-N-2017 z dnia 2017-07-06 r. 
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
ramach zadania „Modernizacja pływalni letniej wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu

Chwiałka”, przy ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu, działki nr 3/2, 4/17, 4/20, 4/19, 4/13, 14/3,
17/1, 12/1, 12/3 ark. nr 09, obręb 061 Wilda.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
Nie 

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

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

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

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy 
Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Chwiałkowskiego  34 , 61553   Poznań, 
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, , e-mail zp@posir.poznan.pl, , faks 



618 334 651. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
www.posir.poznan.pl 

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

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

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

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
W formie pisemnej: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kurierem 
Adres: 
Siedziba Zamawiającego w Poznaniu ( 61-553), ul. Chwiałkowskiegio 34, sekretaiat III piętro. 

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



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja 
pływalni letniej wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu Chwiałka”, 
przy ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu, działki nr 3/2, 4/17, 4/20, 4/19, 4/13, 14/3, 17/1, 12/1, 
12/3 ark. nr 09, obręb 061 Wilda. 
Numer referencyjny: DT.212.35.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

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

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Zadanie inwestycyjne obejmuje: A) modernizację średniego basenu letniego wraz ze 
zjeżdżalnią zewnętrzną, B) modernizację dużego basenu letniego, C) modernizację trybun basenu 
letniego, D) zabudowanie wolnej przestrzeni pod trybunami na potrzeby utworzenia zaplecza 
sanitarnego i socjalnego, zaplecza dla służb medycznych i ratowników wodnych oraz małej 
gastronomii, E) adaptację budynku zaplecza sanitarnego na budynek magazynowy, F) rozbiórkę 
budynku starej siedziby dyrekcji POSiR, G) rozbiórkę trzech baraków magazynowych, H) 
zaprojektowanie toru rowerowego typu pumptrack, I) zagospodarowanie terenu (parkingi, 
komunikacja, ogrodzenie terenu, tereny rekreacyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna). 1.1. W 
ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy wykonać: 2) badania podłoża 
gruntowego pod nieckami basenowymi i trybuną oraz projektowanymi nawierzchniami wraz z 
dokumentacją geotechniczną, 3) ocenę stanu technicznego niecek basenowych i trybuny oraz ich 
posadowienia w postaci ekspertyzy technicznej lub opinii, określającej warunki bezpieczeństwa 
użytkowania oraz stateczności konstrukcji, 4) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów
będących przedmiotem zamówienia, 5) koncepcję w celu zatwierdzenia istotnych elementów 
dokumentacji projektowej, 6) projekt budowlany, 7) projekty wykonawcze w branżach: - 
architektonicznej, - konstrukcyjnej, - drogowej, - instalacyjnej elektrycznej: oświetleniowo-
zasilającej, teletechnicznej, sieci zewnętrznych, - instalacyjnej sanitarnej: technologii basenowej, 
wod.-kan., c.o., wentylacji, sieci zewnętrznych, 8) przedmiary robót wg branż, 9) kosztorysy 
inwestorskie wg branż 10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wg 
branż 11) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia W ramach opracowania 
dokumentacji należy również: 12) pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, 
oświadczenia i decyzje wynikające z przepisów szczególnych, 13) dokonać skutecznego złożenia 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, 14) uzyskać dokumenty i inne dane oraz materiały wyjściowe do projektowania, 



opracować i sprawdzić projekt pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i obowiązującymi normami oraz miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności, rzeczoznawcę budowlanego bhp, ppoż. itp. 1.2. Zamawiający wymaga, aby 
wykonawca wybrany do realizacji zamówienia sprawował nadzór autorski w toku wykonywania 
robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji objętej niniejszym postępowaniem w
ciągu 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia. Zakres nadzoru autorskiego obejmował będzie 
czynności określone w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz 
wymienione w opisie przedmiotu zamówienia dla niniejszego postępowania. W związku z faktem, 
iż terminy i zakres robót budowlanych prowadzonych w oparciu o wykonaną dokumentację, 
uzależniony jest od przyznanych na ten cel środków finansowych, usługa pozostałego nadzoru 
autorskiego zlecona zostanie odrębną umową, bądź kilkoma umowami. Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia 
polegającego na: udzielaniu odpowiedzi na pytania zgłaszane przez potencjalnych wykonawców 
robót budowlanych na etapie składania ofert, pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami 
budowlanymi realizowanymi wg projektów wykonanych w wyniku niniejszego postępowania, 
dokonywaniu zmian rozwiązań projektowych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
i przedmiarów robót, w łącznej kwocie nie większej niż 15% wartości wykonania pełnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w wyniku niniejszego postępowania. 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w zał. nr 1 do niniejszej SIWZ. 
Wymagana gwarancja na wykonaną dokumentację nie mniej niż 24 miesiące. 

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, jeśli w ciągu najbliższych 3 lat 
zaistnieje potrzeba wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (np. 
wykonania dokumentacji projektowej), na warunkach określonych w umowie dotyczącej 
niniejszego zamówienia, w tym Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia 
polegającego na udzielaniu odpowiedzi na pytania zgłaszane przez potencjalnych wykonawców 
robót budowlanych na etapie składania ofert, pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami 
budowlanymi realizowanymi wg projektów wykonanych w wyniku niniejszego postępowania, 
dokonywaniu zmian rozwiązań projektowych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
i przedmiarów robót, w łącznej kwocie nie większej niż 15% wartości wykonania pełnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej, w wyniku niniejszego postępowania. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 



umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie realizowane będzie w następujących etapach 1) - 
badania podłoża gruntowego pod nieckami basenowymi i trybuną oraz projektowanymi 
nawierzchniami wraz z dokumentacją geotechniczną, - ocena stanu technicznego niecek 
basenowych i trybuny oraz ich posadowienia w postaci - ekspertyzy technicznej lub opinii, 
określająca warunki bezpieczeństwa użytkowania oraz stateczności konstrukcji, - inwentaryzacja 
architektoniczno-budowlaną obiektów będących przedmiotem zamówienia, - koncepcja projektowa 
– do 9 tygodni od daty zawarcia umowy, 2) wykonanie projektu budowlanego – do 14 tygodni od 
daty zawarcia umowy wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
do organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej, 3) wykonanie projektu wykonawczego oraz
wszystkich niewymienionych powyżej części składowych dokumentacji projektowo- kosztorysowej
– do 18 tygodni od daty zawarcia umowy. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca samodzielnie lub
jeden z członków konsorcjum lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych polega wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, iż: 1) 
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na 
wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, remontu lub 
modernizacji obiektów lub budynków sportu i rekreacji, zaliczanych do kat. V lub XV obiektów 
budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane- tj. baseny odkryte lub baseny kryte, o wartości 
nie niższej niż 150 000,00 zł brutto każda. W przypadku usługi wykonywanej (tj. rozpoczętej, a nie 
zakończonej) na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie jej 
zrealizowana część. Tylko wartość tej części może być przez Wykonawcę wskazana na poczet 
wymaganej, dla celów wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, łącznej 
wartości usługi w zakresie prac projektowych. Każda z wykazanych usług realizowana na 
podstawie odrębnej umowy. - dysponuje osobami: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do 
projektowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) 
wraz z aktualnym wpisem na listę właściwej izby samorządu budowlanego i co najmniej trzyletnie 
doświadczenie zawodowe (liczone od daty ich uzyskania) w projektowaniu w każdej z poniższych 
specjalności: - architektonicznej, - konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, - inżynieryjnej 
drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, -instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 



wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi jeśli Wykonawca, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: - udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. Zatem zobowiązanie o udostępnieniu zasobów powinno zawierać wyraźne nawiązanie 
do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo musi być 
związane z osobistym udziałem podmiotu w charakterze podwykonawcy. Wykonawca, który polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, 
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna, lub finansowa, innych 
podmiotów, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może, na każdym 
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Sposób 
dokonywania oceny warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły 
„spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wyłącznie na 
podstawie dokumentów żądanych w SIWZ. 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższy 
dokument dla każdego z nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa 
powyższy dokument dotyczący tych podmiotów. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów. 1. Wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie pracami, 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 – załącznik nr 4 do SIWZ 
2. Wykaz usług- załącznik nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z 
przepisami i wymaganiami Zamawiającego, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. W przypadku złożenia 
innych dokumentów Wykonawca winien przedłożyć uzasadnienie braku możliwości uzyskania 
poświadczenia. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacja na temat wadium 
Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100zł ). Wadium należy 
wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do: 0.07.2017 r. do godz. 11:00 Wadium 
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j. Dz.U. z 2016, poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego, nr: 29 1020 4027 0000 1302 1262 2371. Potwierdzenie 
dokonania przelewu winno być dołączone do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 
skuteczne, jeżeli przed upływem wskazanego do składania ofert terminu znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być złożone w 
formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Do 
oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za 
zgodność z oryginałem. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest 
sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upełnomocnionego 
(upoważnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający
jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 
nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy. 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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

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

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 



Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

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

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

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 

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

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

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

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

cena 60,00

termin wykonania 20,00

doświadczenie 10,00

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

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

Informacje dodatkowe 

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

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

Wstępny harmonogram postępowania: 

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

Informacje dodatkowe: 



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

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

Informacje dodatkowe: 

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

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-14, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków 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 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Poznań, dnia 06.07.2017r.

                                                                                         Zatwierdzam;

sprawę prowadzi:

Małgorzata Górska


