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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska , ul. G. Narutowicza

11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, woj. pomorskie, tel. 058 3472419, faks 058 3472413.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pg.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie badań hydrogeologicznych na potrzeby

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

sporządzenie projektu robót geologicznych, wykonanie robót i badań geologicznych oraz opracowanie

powykonawczej dokumentacji geologicznej w celu określenia profilu litologicznego osadów i warunków

hydrogeologicznych na potrzeby realizacji projektu pt. Zasilanie infiltracyjne na obszarze sandrowym,

realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Projekt jest finansowany

przez Narodowe Centrum Nauki, umowa nr UMO-2015/17/B/ST10/03233 z dnia 15.02.2016 r. Przedmiot

zamówienia obejmuje dostawę opracowanych wyników prac do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska,

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Katedra Geotechniki, Geologii i

Budownictwa Morskiego. Roboty geologiczne i wiertnicze muszą się odbywać się każdorazowo w obecności

przedstawiciela Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ.

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=9...
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.35.19.10-5, 76.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu

nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji usług hydrogeologicznych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał należycie co najmniej jedno opracowanie dotyczące rozpoznania warunków

hydrogeologicznych na obszarze młodoglacjalnym oraz wykonał, dozorował lub nadzorował co

najmniej jedno wiercenie hydrogeologiczne z zamykaniem poziomów wodonośnych. Wykonawca,

który udokumentuje wykonanie usług w walucie innej niż PLN, powinien dokonać przeliczenia wartości

tych usług na PLN wg średniego kursu NBP z dnia dokonania sprzedaży. Zamawiający uzna warunek

za spełniony na podstawie złożonego wykazu sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5

do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę

odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek dotyczący dysponowania przez Wykonawcę

odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego

przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą, która będzie wykonywała czynności

dozoru geologicznego nad całością prac. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca

wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog w

zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi,

kategorii IV lub V, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i

górnicze (t.j. Dz. U. 2015 poz. 196 ze zm.), uprawniające do wykonywania czynności dozoru

geologicznego lub odpowiadające im specjalności kwalifikacji geologicznych uzyskane przed wejściem

w życie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 28 sierpnia

1994 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 445) w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania

pracami geologicznymi. Osoba ta musi figurować w wykazie osób posiadających uprawnienia

geologiczne, opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska na stronie https://bip.mos.gov.pl

/uprawnienia-geologiczne/wykaz-osob-posiadajacych-uprawnienia/. Kwalifikacje określone powyżej

mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie geologii do

wykonywania prac określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze zostały uznane na zasadach

określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

2016 poz. 65) i figurują w wykazie osób, którym na podstawie ustawy o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej zostały uznane

uprawnienia do wykonywania prac określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,

opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska na stronie https://bip.mos.gov.pl/uprawnienia-

geologiczne/uznawanie-kwalifikacji/uznane-kwalifikacje/. Zamawiający uzna warunek za spełniony na

podstawie złożonego oświadczenia sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za

spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia sporządzonego wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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
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których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

1)Opcjonalnie, pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia (zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale III, podrozdz. III ust. 3-6 SIWZ). 2)

Opcjonalnie, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

dokumentów złożonych wraz z ofertą, określające zakres umocowania pełnomocnika w niniejszym

postępowaniu. 3) Opcjonalnie, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, dokumenty, o których mowa w rozdz. IV, podr. I, ust. 2

SIWZ.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 88

2 - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 12

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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www.dzp.pg.gda.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Politechnika Gdańska,

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło

B, parter, pok. 011.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.06.2016

godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. G.

Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, parter, pok. 011.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Zamówienie na potrzeby realizacji projektu pt. Zasilanie infiltracyjne na obszarze sandrowym

realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Projekt jest finansowany

przez Narodowe Centrum Nauki, umowa nr UMO-2015/17/B/ST10/03233 z dnia 15.02.2016 r..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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