
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa stawy pomiarowej w
laboratorium brzegowym Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w

Lubiatowie” wraz z uzyskaniem uzgodnień.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościerska 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-328

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 522 29 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzialzamowien@ibwpan.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ibwpan.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa stawy pomiarowej w
laboratorium brzegowym Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w
Lubiatowie” wraz z uzyskaniem uzgodnień.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-def2864e-3be8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

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

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-def2864e-3be8-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

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: http://www.ibwpan.gda.pl/przetargi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ 
1. Zamawiający korzysta w postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko z takich narzędzi i urządzeń
komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu
przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 64p.z.p.
2. Zamawiający wymaga złożenia ofert przy użyciu tych samych środków komunikacji elektronicznej,
zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i poufności ofert w
ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z
treścią ofert wyłącznie po upływie terminu na składanie ofert, zgodnie z art. 68p.z.p.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wystąpiła żadna z przesłanek określona w art. 65 ust.
1p.z.p., dlatego zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia w postępowaniu środków
komunikacji elektronicznej.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wystąpiła żadna z przesłanek określona w art. 66 ust.
1p.z.p., dlatego zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne.
5. Zamawiający żąda od wykonawców niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych wykonawcom przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Zamawiający będzie niezwłocznie potwierdzać otrzymanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przekazanych przez wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/10/2021

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

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia -
Budowa stawy pomiarowej w laboratorium brzegowym IBW PAN w Lubiatowie wraz z
uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz dokonaniem uzgodnień niezbędnych dla realizacji
zaprojektowanych prac budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto sprawowanie
nadzoru autorskiego przy realizacji zadania, w tym przygotowanie projektów odpowiedzi na
zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych dotyczących specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na roboty budowlane, w tym w szczególności, wyjaśnienie zapytań i
wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań technicznych w postępowaniu, mającym na celu
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (na wszystkich etapach postępowania) oraz
przygotowania ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej i wykonawczej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium cena oferty ilość punktów jaką otrzyma oferta będzie
ustalana wg poniższego wzoru na podstawie ceny oferty (z VAT) z uwzględnieniem poprawy omyłek
rachunkowych w cenie oferty: 
Wp = (Cmin : Cof) x 60%
gdzie: 
Wp - wartość punktowa oferty; 
Cmin – najniższa oferowana cena; 
Cof - cena danej (ocenianej) oferty 
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b) Kryterium: doświadczenie projektowe: wykonanie w ciągu ostatnich 10 lat przynajmniej 1 usługi
polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie projektu budowlanego
(architektoniczno-budowlanego) i wykonawczego (technicznego) w zakresie budownictwa morskiego o
wartości każdej ze wskazanych prac co najmniej 100.000,00 zł brutto; waga: 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektowe Projektanta hydrotechnika

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektowe Sprawdzającego hydrotechnika

4.3.6.) Waga: 20

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

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej: 
- 3 usługi związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego budowli
hydrotechnicznych w tym 1 usługę związaną z wykonaniem projektu budowlanego i
wykonawczego budowli hydrotechnicznych, w warunkach pełnego morza (zatoki), o wartości nie
mniejszej niż 250.000 zł brutto 
oraz 
- 1 usługę związaną z wykonaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji na
obszarach morskich na podstawie, którego została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz 
- 1 usługę związaną z wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na obszarach
morskich, dla której uzyskano decyzję zatwierdzaną przez właściwego ministra ds. środowiska, 
oraz Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby (Dysponuje niżej
wymienionymi osobami do realizacji zamówienia): 
- 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez
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ograniczeń (projektant i sprawdzający) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) i co najmniej 3 letnie (36 miesięcy, 1 miesiąc = 30 dni)
doświadczenie zawodowe przy projektowaniu (jako projektant lub sprawdzający) budowli
hydrotechnicznych na obszarach morskich takich jak falochron, pomost, dalba…. 
Pod pojęciem „doświadczenie przy projektowaniu” należy rozumieć okres wykonywania projektu
liczony od dnia podpisania umowy do dnia wykonania projektu (daty na projekcie). 
Zamawiający akceptuje uprawnienia dotyczące projektowania zdobyte na podstawie przepisów
wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach
opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowski Unii Europejskiej.
Spełnienie powyższych warunków składający ofertę przedstawi w załączniku nr 4 i 4a do SWZ

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

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) 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:
§ 13. Zmiany Umowy
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w treści Umowy w stosunku do Oferty
Wykonawcy w zakresie: zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności określonych w § 12 ust. 1,
b) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności;
c) konieczności zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu opracowań projektowych wynikających
z wezwań i zaleceń organów administracji publicznej lub innych upoważnionych podmiotów;
d) szczególnie uzasadnionych trudności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji
poszczególnych opracowań lub Etapów Umowy;
e) zmiany przepisów prawa;
f) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiany ich granic lub przedmiotu ochrony;
g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;
h) wydania przez Zamawiającego Polecenia Zmiany ;
j) decyzji Zamawiającego o pominięciu wykonania opracowania elementów przedmiotu Umowy,
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których wynagrodzenie stanowi nie więcej niż 25 % wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust.
1;
2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy
lub jej poszczególnych Etapów, określonych w § 3 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych
Etapów, w następujących przypadkach:
1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności;
2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do
uzupełnienia przedmiotu Umowy, jego poszczególnych Etapów lub opracowań projektowych;
3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w
kodeksie postępowania administracyjnego;
4) szczególnie uzasadnionych trudności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji
poszczególnych opracowań lub Etapów Umowy;
5) zmiany przepisów prawa;
6) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiany ich granic lub przedmiotu ochrony;
7) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;
8) udzielenia Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 i 4 PZP;
9) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub
termin realizacji niniejszej Umowy;
10) wydania przez Zamawiającego Polecenia Zmiany
11) wydłużenia czasu trwania procedur po stronie Zamawiającego, a w przypadku procedur
nieuregulowanych zapisami niniejszej Umowy - po przekroczeniu terminu 30 dni na uzgodnienie;
12) wydłużenia czasu konsultacji społecznych spowodowanego konfliktami społecznymi,
protestami mieszkańców, organizacji itp.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
oferty dostępnego na portalu ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-def2864e-3be8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
	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

	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: http://www.ibwpan.gda.pl/przetargi
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/  1. Zamawiający korzysta w postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 64p.z.p. 2.	Zamawiający wymaga złożenia ofert przy użyciu tych samych środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i poufności ofert w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z treścią ofert wyłącznie po upływie terminu na składanie ofert, zgodnie z art. 68p.z.p. 3.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wystąpiła żadna z przesłanek określona w art. 65 ust. 1p.z.p., dlatego zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia w postępowaniu środków komunikacji elektronicznej. 4.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wystąpiła żadna z przesłanek określona w art. 66 ust. 1p.z.p., dlatego zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne. 5.	Zamawiający żąda od wykonawców niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6.	Zamawiający będzie niezwłocznie potwierdzać otrzymanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych przez wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
	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:

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/10/2021
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-21
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium cena oferty ilość punktów jaką otrzyma oferta będzie ustalana wg poniższego wzoru na podstawie ceny oferty (z VAT) z uwzględnieniem poprawy omyłek rachunkowych w cenie oferty:  Wp = (Cmin : Cof) x 60% gdzie:  Wp - wartość punktowa oferty;  Cmin – najniższa oferowana cena;  Cof - cena danej (ocenianej) oferty  b) Kryterium: doświadczenie projektowe: wykonanie w ciągu ostatnich 10 lat przynajmniej 1 usługi polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno-budowlanego) i wykonawczego (technicznego) w zakresie budownictwa morskiego o wartości każdej ze wskazanych prac co najmniej 100.000,00 zł brutto; waga: 40%
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektowe Projektanta hydrotechnika
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektowe Sprawdzającego hydrotechnika
	4.3.6.) Waga: 20
	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
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) 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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na portalu ezamowienia.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



