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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą: Rozbudowa UNIA
i Rozwój
Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
EUROPEJSKA
realizowanego w ramach:
POIG
2007-2013;
OśUrzędowego
Priorytetowa
5; Dyfuzja innowacji –
Publikacja Suplementu
do Dziennika
Unii Europejskiej
Działanie 5.3
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg
Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Adres pocztowy:

ul. Kopernika 4

Miejscowość:

Toruń

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Osoba do
kontaktów:

Wojciech Piontek

E-mail:

Kod
pocztowy:

87-100

Tel.:

(48 56) 621 04 21

Faks:

(48 56) 654 88 24

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.tarr.org.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój
Działalności
Toruńskiego
Technologicznego
I.2) RODZAJ
INSTYTUCJI
ZAMAWIAJĄCEJ
I GŁÓWNY
PRZEDMIOTParku
LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Działanie
5.3 lub inny organ krajowy lub federalny,
Ministerstwo
Ogólne usługi publiczne
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Obrona

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Środowisko

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Spółka handlowa z udziałem podmiotów
publicznych

Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak

nie
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
SEKCJA Rozbudowa
II: PRZEDMIOTiZAMÓWIENIA
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Działanie 5.3
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji
kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i Rozwój Działalności
Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja
innowacji – Działanie 5.3
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane
Wykonanie

b) Dostawy
Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Najem

c) Usługi
Kategoria usługi: nr 12
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Leasing
Połączenie powyższych
form

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług
Toruń
Kod NUTS PL613

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach:

lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT:
LUB Zakres: między

Waluta:
a

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój
Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
II.1.5) Krótki
opis zamówienia
lub zakupu(ów)
realizowanego
w
ramach:
POIG
2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
Działanie
5.3
oraz dokumentacji
kosztorysowej wraz z przedmioami robót, specyfikacji technicznych dla inwestycji pod

nazwą: Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG
2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji – Działanie 5.3 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie od daty rozpoczęcia robót budowlanych
do daty uzyskania ostatecznej decyzji – pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres rzeczowy robót do zaprojektowania oraz dane
wyjściowe i wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia są zawarte w Załącznikach nr 7,
8, 12 i 13 do SIWZ
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój (CPV)
Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
II.1.6) Wspólny
Słownik Zamówień
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Słownik główny
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Działanie 5.3
Główny przedmiot

71320000

Dodatkowe przedmioty

71220000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak

nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów
wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarami, specyfikacji technicznych, innych
dokumentacji potrzebnych w postępowaniu administracyjnym związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę
oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i Rozwój Działalności
Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja
innowacji – Działanie 5.3
Wykonana dokumentacja projektowa musi być wykonana z uwzględnieniem Programu Funkcjonalno –
Użytkowego (Zał. nr 7 do SIWZ), Projektem Koncepcyjnym (Zał. nr 8 do SIWZ) oraz Dokumentami Zamawiającego
określonymi w Zał. nr 12 do SIWZ w tym wytycznymi do projektu Centrum Przetwarzania Danych.
2. Elementy składowe opracowania dokumentacji projektowej:
2.1 Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji pozwolenia
na budowę
2.2 Wykonanie Projektu wykonawczego projektów branżowych oraz projektów zagospodarowania terenu (wraz z
systemem automatycznego nawadniania terenów zielonych zasilanego z własnego ujęcia wody)
2.3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż
2.4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2.5 Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami
2.6 Przedmiary robót budowlanych
2.7 Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wykonanie inwestycji będącej przedmiotem projektu
(roboty budowlane)
3. Dokumentację projektową należy wykonać:
3.1 w formie papierowej:
a) projekt budowlany – w 10 egzemplarzach;
b) projekt wykonawczy – w 10 egzemplarzach;
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 10 egzemplarzach
d) Przedmiar robót budowlanych – w 10 egzemplarzach
e) kosztorys inwestorski – w 3 egzemplarzach
3.2 w wersji elektronicznej: w formacie plików pdf, – wszystkie elementy dokumentacji
wymagane do przetargu na wybudowanie przedmiotu powyższego zamówienia
3.3 w wersji elektronicznej: w postaci plików edytowalnych – wszystkie elementy
dokumentacji projektowej,
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
4.1 Wykonanie aktualizacji mapy syt.-wys. do celów projektowych;
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój
Działalności
Technologicznego
4.2 Przygotowanie
dokumentów
i załatwienie
w imieniuToruńskiego
ZamawiającegoParku
formalności
realizowanego
w
ramach:
POIG
2007-2013;
Oś
Priorytetowa
5;
Dyfuzjakanalizacji
innowacji
–
w zakresie uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
deszczowej,
Działanie 5.3
wymaganych
uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych;
4.3 Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i uzyskanie wszelkich decyzji niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na budowę.
4.4 Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wytycznych do projektu Centrum Przetwarzania
Danych
4.5 Wystąpienie z wnioskiem wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji pozwolenia na budowę
5. Ogólna charakterystyka obiektu znajduje się w Zał. 13 do SIWZ
6. Parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy 5.500 m2 (szacunkowa wielkość)
Powierzchnia użytkowa 8.200 m2 (szacunkowa wielkość)
Kubatura 36.000 m3 (szcunkowa wielkość)
Program inwestycji obejmuje:
1. budowę podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego budynku biurowo – szkoleniowo –laboratoryjnego;
2. budowę hali produkcyjno-technologicznej o parametrach technicznych z przeznaczeniem pod Centrum
Przetwarzania Danych;
3. budowę hali produkcyjno-technologicznej o parametrach technicznych ustalonych w Programie Funkcjonalno
Użytkowym (Zał. nr 7 do SIWZ), w Projekcie Koncepcyjnym (Zał. nr 8 do SIWZ)
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: PLN
1300000.00
LUB Zakres: między

a

Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między

a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 36

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
i Rozwój
Działalności
Toruńskiego
Parku Technologicznego
SEKCJA Rozbudowa
III: INFORMACJE
O CHARAKTERZE
PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I
realizowanego
w
ramach:
POIG
2007-2013;
Oś
Priorytetowa
5; Dyfuzja innowacji –
TECHNICZNYM
Działanie 5.3
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.
1.1 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności
od wyboru Wykonawcy:
1.1.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku BOŚ S.A. filia Toruń nr 49154013042001894006400001
1.1.2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
1.1.3 gwarancjach bankowych;
1.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42. Poz. 275).
1.2 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pok. 224, w godz.
8:00 – 16:00.
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
1.3 Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony 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 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
1.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, t.j. do dnia 27.07.2010 r.
do godz. 11.00.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego.
1.5 Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a
jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
1.5.1 Zwrot lub zatrzymanie wadium określa treść Art. 46 ustawy Pzp.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
1.Wynagrodzenie płatne będzie w 2-ch częściach:
a) za opracowanie dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust.2,
b) zł za uzyskanie ostatecznej decyzji -pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2. Należność za wykonanie zamówienia regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktur, w terminie
60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy.
3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej opracowania
dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust.2:, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2 pkt a)
stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji spisany nie później niż 4 tygodnie od dnia
przekazania dokumentacji do siedziby Zamawiającego.
4. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej uzyskania
ostatecznej decyzji -pozwolenia na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego stanowić będzie uzyskanie przez
Zamawiającego ostatecznej decyzji -pozwolenia na budowę.
7. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
konsorcjum
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak

nie
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą: Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
Jeżeli
tak, opis szczególnych
warunków
realizowanego
w ramach:
POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Działanie 5.3
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu przedkłada następujące dokumenty:
1.1 aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie Art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy – oświadczenie należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika
nr 10;
1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i 24 ust 1 ustawy
Pzp zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne
– wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
1.4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem
składania ofert.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1 oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt od 1.1 do 1.4 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę;
pozostałe dokumenty mogą być składane wspólnie.
2.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo dla
ustanowionego przez nich pełnomocnika.
2.4 Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale lub kopi notarialnie poświadczonej i
zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
2.5 Pełnomocnik składa w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 1.2. Zamawiający za równoważne powyższemu
oświadczeniu uznaje oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowana poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 1.1, 1.3 i 1.4 w zakresie określonym w Art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy pzp – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu (dokumenty powinny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert),
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b) pkt 1.4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (dokumenty
powinny być wystawione nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3.1 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, których mowa w pkt 3, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój
Działalności
Toruńskiego
Parku
Technologicznego
lub gospodarczego
odpowiednio
miejsca
zamieszkania
osoby lub kraju,
w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
realizowanego
w
ramach:
POIG
2007-2013;
Oś
Priorytetowa
5;
innowacji
–
miejsce zamieszkania (dokumenty powinny być wystawione w terminach, którychDyfuzja
mowa w pkt
3)
Działanie
5.3 wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
3.2
W przypadku

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4. Jeżeli, w przypadku Uczestnika mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
uczestnik składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób.
5. Dokumenty, mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodnością z
oryginałem” przez Wykonawcę.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z
ofertą.
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo „nie spełnia”.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca
posiada
rachunek,
potwierdzającą
wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Sprawozdania finansowego albo jego części tj.
bilans i rachunek zysków, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią odpowiednio tej
części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego, innych dokumentów określających
obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
4. Dowód wniesienia wadium.
Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wykonawca musi wykazać:
a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata
obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż
500 000 złotych
b) dysponowanie własnymi środkami finansowymi
(dopuszczalne jest wykazanie środków z kredytu
obrotowego lub innego o ile środki te nie są
przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub
zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż
500.000,00 złotych,
c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, o wysokości
sumy ubezpieczenia nie niższej niż 500.000,00 złotych.
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozwój Działalności
Toruńskiego Parku Technologicznego
Jeżeli z Rozbudowa
uzasadnionej iprzyczyny
Wykonawca nie
realizowanego
w
ramach:
POIG
2007-2013;
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Działanie
finansowej 5.3
i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o
którym mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26. ust. 2 b ustawy, zobowiązany
jest do przedłożenia informacji,
o której mowa w pkt 3, dotyczącej tych podmiotów
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie warunki określone w tej sekcji muszą
spełnić łącznie.
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków
Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo
„nie spełnia”.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
1. Informację o osobach, które będą skierowane
do wykonania zamówienia („Potencjał kadrowy”), na
formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 SIWZ
oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 9 SIWZ.
2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 9 SIWZ
3. informacja o doświadczeniu Wykonawcy („Wykaz
wykonanych usług”), na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 5 SIWZ. Informacja musi potwierdzać
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1.1.2.
SIWZ. Do informacji winny być dołączone dokumenty
potwierdzające, że wymienione w informacji usługi
zostały wykonane należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
zdolnościach technicznych i osobach innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie warunki określone w tej sekcji muszą
spełnić łącznie.
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków
Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo
„nie spełnia”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej
3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany) dla
budowy obiektów kubaturowych o łącznej wartości
kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 20 mln. zł
Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia tj. dysponują (lub będą dysponowali w
rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rad Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
osobami posiadającymi spełniającymi minimalne
wymagania określone poniżej:
1. Główny projektant/kierownik zespołu- uprawnienia
do projektowania architektury bez ograniczeń, 5-letni
staż pracy od uzyskania uprawnień, kierował realizacją
min. 3 dokumentacji projektowych (projekt budowlany)
dla rozbudowy lub budowy obiektów kubaturowych –
co najmniej 1 osoba,
2. Branża konstrukcyjna / Projektant konstrukcji
- Uprawnienia do projektowania konstrukcji bez
ograniczeń, 5-letni staż pracy od uzyskania uprawnień,
opracował minimum 3 projekty konstrukcyjne dla
obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3 – co
najmniej jedna osoba,
3. Branża drogowa / Projektant - uprawnienia do
projektowania dróg bez ograniczeń lub konstrukcyjnobudowlane bez ograniczeń, 3-letni staż pracy od
uzyskania uprawnień, opracował min. 1 dokumentację
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą: Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego
Parkubudowlany)
Technologicznego
projektową (projekt
dla rozbudowy lub
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś
Priorytetowa
5;
Dyfuzja
innowacji –
budowy dróg – co najmniej
jedna osoba,
Działanie 5.3
4.
Branża
instalacyjna
/
Projektant
-

uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, instalacji
wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i wentylacji bez
ograniczeń, 3-letni staż pracy od uzyskania uprawnień,
opracował min. 3 dokumentacje projektowe w branży
instalacyjnej - co najmniej jedna osoba,
5. Branża telekomunikacyjna/ Projektant - uprawnienia
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, 3letni staż pracy od uzyskania uprawnień, opracował
min. 3 projekty w branży telekomunikacyjnej - co
najmniej jedna osoba,
6. Branża energetyczna/ Projektant - uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, 3-letni staż pracy od uzyskania uprawnień,
wykonał min. 3 dokumentacje w branży energetycznej 7. Branża gazownicza/ Projektant - uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych
bez ograniczeń, 3-letni staż pracy od uzyskania
uprawnień, wykonał min. 3 dokumentacje projektowe w
branży gazowej - co najmniej jedna osoba,
8. Branża zieleni / Projektant - uprawnienia w
specjalności projektowania architektury zieleni, 3-letni
staż pracy od uzyskania uprawnień, wykonał min. 3
dokumentacje projektowe w projektowaniu architektury
zieleni - co najmniej jedna osoba,
9. Branża geodezyjna/ Geodeta - uprawnienia :
a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne b) rozgraniczenia i
podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania
dokumentacji do celów prawnych, 3-letni staż pracy od
uzyskania uprawnień, wykonał min. 3 opracowania z
zakresu prac pod inwestycje liniowe - co najmniej dwie
osoby,
Wykonawcy muszą ponadto to dysponować
odpowiednim licencjonowanym oprogramowaniem
komputerowym tj.:
1. Oprogramowanie kompatybilne z MS Office –
minimum jedna jednostka
2. Oprogramowanie kompatybilne z Microstation –
minimum jedna jednostka

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój
Działalności
Toruńskiego
Parku Technologicznego
III.3) SPECYFICZNE
WARUNKI
DOTYCZĄCE
ZAMÓWIEŃ
NA USŁUGI
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
III.3.1)
Świadczenie
usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Działanie
5.3
tak

nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak

nie
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
SEKCJA Rozbudowa
IV: PROCEDURA
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Działanie 5.3
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna

Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak

nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba

a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak

nie
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój
Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
IV.2) KRYTERIA
UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
IV.2.1)
Kryteria
Działanie
5.3udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria

Waga

Kryteria

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Waga

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
TARR/PROJEKT TPT/PIG_5.3/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak

nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

z dnia

(dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data:

(dd/mm/rrrr)

Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak

nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe):
Warunki i sposób płatności:

Waluta:

ENOTICES_TARR 16/06/2010- ID:2010-076487

15/ 20

Formularz standardowy 2 — PL

Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
Rozwój
Działalności
Toruńskiego
Parku
Technologicznego
IV.3.4) Termin
składania iofert
lub wniosków
o dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu
realizowanego
w
ramach:
POIG
2007-2013;
Oś
Priorytetowa
5;
Dyfuzja innowacji –
Data: 27/07/2010 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 11:00
Działanie 5.3

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:
(dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do:
(dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: 60

LUB dniach: (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2010 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 11:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pok.
255
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
i Rozwój
Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
SEKCJA Rozbudowa
VI: INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Działanie 5.3
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Rozbudowa i rozwój Toruńskiego Parku Technologicznego/
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.3
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie www.bip.tarr.org.pl od dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać
Wykonawcy na piśmie:
1.1 zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót przewidzianych w opracowaniu,
1.2 pominięcie jakichkolwiek robót,
1.3 wykonanie nieprzewidzianych robót, niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy.
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany -na wniosek Wykonawcy - terminu
zakończenia robót, o którym mowa w pkt. VI SIWZ.
3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
4. Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1)
wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą
mogły nastąpić w następujących przypadkach:
4.1 z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
4.2 z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zgłoszonych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, po uzyskaniu ich akceptacji ze strony Zamawiającego;
4.3 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;
4.4 powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub
niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
4.5 nastąpi konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność
wykonania zamówień dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót
budowlanych podstawowych określonego w niniejszej umowie;
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17A

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

Kraj:

Polska

Tel.:

E-mail:
Adres internetowy (URL):
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Faks:

02-676
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą: Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
Oficjalna nazwa: w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
realizowanego
Działanie
5.3
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219,
poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) i przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoczenia o zamówieniu, a także wobez postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zanieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
odwołanie od innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego
wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi
się nie później niż w terminie:
1. 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ,
2. 6 miesięcy pd dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ,
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój
Technologicznego
VI.4.3) Źródło,
gdzie można
uzyskaćDziałalności
informacje naToruńskiego
temat składaniaParku
odwołań
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
Oficjalna nazwa:
Urząd Zamówień Publicznych
Działanie
5.3
Adres pocztowy:

ul. Postępu 17A

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

Kraj:

Polska

Tel.:

E-mail:
Adres internetowy (URL):
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
16/06/2010 (dd/mm/rrrr)

Faks:

02-676
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
ZAŁĄCZNIK
A
realizowanego
w
ramach:
POIG
2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY
KONTAKTOWE
Działanie 5.3
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:
Adres internetowy (URL):

Faks:
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Wykonanie projektu budowlanego obiektu kubaturowego, projektów wykonawczych
oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod
nazwą:
Rozbudowa
i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
ZAŁĄCZNIK
B (1)
realizowanego
w
ramach:
POIG 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji –
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
Działanie
5.3
CZĘŚĆ
nr NAZWA
1) KRÓTKI OPIS
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między

Waluta:

a

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

