Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=406680
Kościerzyna: Usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla
miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą
rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji z podziałem na trzy części
Numer ogłoszenia: 69607 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kościerzyna , ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58
6802300, faks 58 6802320.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt. Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji z podziałem na
trzy części.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: sporządzenie szczegółowych diagnoz/analiz: przestrzenno-funkcjonalnej, społecznej i gospodarczej, -doradztwo
eksperckie w dziedzinie: gospodarki przestrzennej, rewitalizacji, społecznej (partycypacji, aktywizacji i integracji
społecznej), przedsiębiorczości i rynku pracy, -przeprowadzenie działań z zakresu partycypacji społecznej, sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i analizy zgodności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejskich planów zagospodarowania przestrzennego z Gminnym Programem
Rewitalizacji, -przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji. Przedmiot zamówienia będzie podstawą opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna, stanowiącego podstawowy dokument dla prowadzenie procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Przedmiot zamówienia oraz opracowywany Gminny Program Rewitalizacji (GPR) odnoszą się do obszaru rewitalizacji
tj. Osiedla 1000-lecia - Kartuska (pow. 17,35 ha, zam. 1978 os.) wyznaczonego Uchwałą nr XXVI/208/16 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 30 marca 2016r. Przedmiot zamówienia będzie sporządzany zgodnie z Ustawą z dnia 9
października 2015r. o rewitalizacji oraz Wytycznymi dotyczącymi programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w
celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta
Kościerzyna oraz obszaru rewitalizacji zawiera Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych dostępny na stronie
miasta www.miastokoscierzyna.pl w zakładce - REWITALIZACJA. Szczegółowy opis zawarto w Rozdziale nr IV siwz.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.20.00.00-4, 90.71.30.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia
wadium w wysokości: CZĘŚĆ I - 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych), CZĘŚĆ II - 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych), CZĘŚĆ III -360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) przed upływem terminu składania ofert
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i
podpisane, wg wzoru formularza 3.1 stanowiącego załącznik do siwz
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
CZĘŚĆ I: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie - zrealizował należycie co najmniej: -jedno opracowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, sporządzone według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
obejmujące obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1500 ha, -jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sporządzony według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujący obszar o powierzchni nie
mniejszej niż 15 ha, -jedną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obszaru śródmiejskiego o powierzchni nie mniejszej
niż 15 ha wraz z przedstawieniem podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych na mapie
opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej bądź treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
CZĘŚĆ II: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie - zrealizował/przeprowadził należycie co najmniej dwie ze wskazanych poniżej usług lub co
najmniej jedną usługę łączącą minimum dwie z wskazanych poniżej usług: -przygotowanie dokumentu strategicznego
w zakresie rozwoju lokalnego obszarów miejskich lub pełnienie doradztwa eksperckiego z dziedziny rozwoju lokalnego
obszarów miejskich/ rewitalizacji/polityki miejskiej, -przygotowanie dokumentu strategicznego/ diagnostycznego z
zakresu polityki społecznej lub rozwiązywania problemów społecznych lub społecznego aspektu rewitalizacji, przygotowanie dokumentu strategicznego/ diagnostycznego o tematyce związanej z gospodarką, rynkiem pracy i
przedsiębiorczością, -przygotowanie lub realizację projektu/programu z zakresu partycypacji społecznej i/lub
aktywizacji i integracji społecznej, realizowanego ze środków lub z udziałem środków publicznych obejmującego
przeprowadzenie działań z wykorzystaniem różnych metod partycypacji społecznej w tym m.in. konsultacji
społecznych/spotkań publicznych, warsztatów strategicznych/rewitalizacyjnych
CZĘŚĆ III: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie - przeprowadził należycie co najmniej jedną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w
tym opracowanie zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prognozy
oddziaływania na środowisko dla dokumentu strategicznego oraz sporządził co najmniej jeden dokument/ opracowanie
z zakresu ochrony środowiska lub planowania przestrzennego wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i
podpisane, wg wzoru formularza 3.1 stanowiącego załącznik do siwz
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
CZĘŚĆ I: Wykonawca winien na czas realizacji zamówienia dysponować osobami zapewniającymi realizację
zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym minimum 2 osobami, które
będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia i każda: -spełnia jeden z warunków określonych w art. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z
późn. zm.) tj.: 1)nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12
lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.3); 2)nabyły uprawnienia
urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z późn. zm.4)); 3)posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650); 4)posiadają dyplom
ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; 5)posiadają dyplom
ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie
planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; 6)są obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do
projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej
odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5. -posiada doświadczenie w należytym wykonaniu (samodzielnie
lub w zespole) co najmniej po jednym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

sporządzone według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sporządzonym według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obszaru śródmiejskiego o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha wraz z
przedstawieniem podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych na mapie opracowanej z
wykorzystaniem treści mapy zasadniczej bądź treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -posiada doświadczenie w świadczeniu co najmniej jednej usługi obejmującej
doradztwo eksperckie w dziedzinie gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej i/lub doświadczenie w
opracowaniu lub koordynowaniu co najmniej jednego wykonania ekspertyz w zakresie gospodarki przestrzennej.
CZĘŚĆ II: Wykonawca winien na czas realizacji zamówienia dysponować zespołem osób zapewniających realizację
zamówienia oraz posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.: a.osobą, która w ciągu ostatnich
trzech lat koordynowała minimum jedno badanie społeczne, w którym zastosowano jakościowe techniki gromadzenia i
analizy danych i/lub była koordynatorem ewaluacji minimum jednego badania społecznego (z wyłączeniem usług
audytowych i marketingowych), w których zastosowano jakościowe techniki gromadzenia i analizy danych b.osobą
mającą doświadczenie (min. 30 wywiadów łącznie) w przeprowadzaniu badań jakościowych w co najmniej trzech
różnych projektach badawczych (z wyłączeniem usług audytowych i marketingowych), c.osobą, która posiada
doświadczenie w świadczeniu co najmniej jednej usługi z zakresu psychologii społecznej i/lub aktywizacji i integracji
społecznej d.osobą, która posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego badania w zakresie
problematyki wykluczenia społecznego z użyciem metod analizy jakościowej e.osobą posiadającą: -doświadczenie w
prowadzeniu/moderowaniu co najmniej 3 konsultacji społecznych lub/i innych działań z zakresu partycypacji
społecznej w tym m.in. warsztatów, paneli eksperckich -doświadczenie w co najmniej jednej współpracy z lokalnymi
społecznościami lub/i organizacjami pozarządowymi działającymi na polu kultury, dziedzictwa i tożsamości lokalnej,
lub/i instytucjami kultury, lub/i animatorami społecznymi, lub/i artystami zaangażowanymi w proces pozytywnej zmiany
społecznej -doświadczenie w sporządzaniu co najmniej jednego opracowania i/lub raportu w zakresie partycypacji
społecznej f.osobą, która kierowała zespołem w trakcie prac/ uczestniczyła w pracach nad opracowaniem co najmniej
jednego dokumentu strategicznego/ diagnostycznego o tematyce związanej z rynkiem pracy lub rozwiązywania
problemów społecznych g.osobą, która jest autorką/autorem lub współautorką/współautorem minimum jednego
lokalnego programu rewitalizacji lub minimum jednej publikacji i/lub opracowania, i/lub artykułu specjalistycznego
mającego na celu wsparcie powstania programów rewitalizacji lub posiada doświadczenie w świadczeniu co najmniej
jednej usługi obejmującej doradztwo eksperckie w dziedzinie rozwoju lokalnego obszarów miejskich/rewitalizacji.
Zamawiający nie określa liczby osób wchodzących w skład zespołu. Dopuszcza się łączenie wskazanego powyżej w
pkt. od a. do f. doświadczenia i kwalifikacji przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.
CZĘŚĆ III: Wykonawca winien na czas realizacji zamówienia dysponować osobami zapewniającymi realizację
zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą, która była
kierownikiem/członkiem zespołu, który zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu
strategicznego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i
podpisane, wg wzoru formularza 3.1 stanowiącego załącznik do siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Na podstawie §1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia załączył do oferty
wykaz wykonanych usług oraz dowody, o których mowa wyżej, jedynie w takim zakresie, jaki jest
niezbędny do potwierdzenia wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w
zakresie wiedzy i doświadczenia określonego przez Zamawiającego odpowiednio dla części: CZĘŚCI I:

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie - zrealizował należycie co najmniej: -jedno opracowanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzone według procedur i
problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujące obszar o powierzchni nie
mniejszej niż 1500 ha, -jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony według
procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujący obszar o powierzchni nie
mniejszej niż 15 ha, -jedną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obszaru śródmiejskiego o powierzchni
nie mniejszej niż 15 ha wraz z przedstawieniem podstawowych kierunków zmian funkcjonalnoprzestrzennych na mapie opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej bądź treści mapy
ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. CZĘŚCI II:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie - zrealizował/przeprowadził należycie co najmniej dwie z wskazany poniżej
usług lub co najmniej jedną usługę łączącą minimum dwie z wskazanych poniżej usług: -przygotowanie
dokumentu strategicznego w zakresie rozwoju lokalnego obszarów miejskich lub pełnienie doradztwa
eksperckiego z dziedziny rozwoju lokalnego obszarów miejskich/ rewitalizacji/polityki miejskiej, przygotowanie dokumentu strategicznego/ diagnostycznego z zakresu polityki społecznej lub
rozwiązywania problemów społecznych lub społecznego aspektu rewitalizacji, -przygotowanie dokumentu
strategicznego/ diagnostycznego o tematyce związanej z gospodarką, rynkiem pracy i
przedsiębiorczością, -przygotowanie lub realizację projektu/programu z zakresu partycypacji społecznej
i/lub aktywizacji i integracji społecznej, realizowanego ze środków lub z udziałem środków publicznych
obejmującego przeprowadzenie działań z wykorzystaniem różnych metod partycypacji społecznej w tym
m.in. konsultacji społecznych/spotkań publicznych, warsztatów strategicznych/rewitalizacyjnych CZĘŚCI
III: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie - przeprowadził należycie co najmniej jedną strategiczną ocenę oddziaływania
na środowisko, w tym opracowanie zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu strategicznego
oraz sporządził co najmniej jeden dokument/ opracowanie z zakresu ochrony środowiska lub planowania
przestrzennego wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.;
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 poz. 231) - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem

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:
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Dla Części: I, II Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1)zmiany
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 2)zmiany danych
podmiotowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy,: 3)zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na zaistnienie istotnych okoliczności uzasadniających zmianę terminu
realizacji zamówienia, w tym w szczególności: a)opóźnień lub trudności związanych z finansowaniem projektu po
stronie Zamawiającego, b)wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, c)działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania przedmiotu umowy, d)wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, e)zaistnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub
Wykonawcy powodujących konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie realizacji zamówienia, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego. 17.2. Dla Części III Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian
postanowień zawartej umowy: 1)zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek urzędowej zmiany stawki
podatku VAT, 2)zmiany danych podmiotowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy,: 3)zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamówienia - wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na zaistnienie istotnych okoliczności
uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, w tym w szczególności: a)opóźnień lub trudności związanych z
finansowaniem projektu po stronie Zamawiającego, b)wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, c)działania siły wyższej mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, d)wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, e)zaistnienia uzasadnionych
potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy powodujących konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie realizacji
zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, f)wystąpienia przesunięcia terminu sporządzenia i
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna,
dla którego sporządzany będzie przedmiot zamówienia. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=406680
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3
Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud. urzędu.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2016 godzina
10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud. urzędu..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu Państwa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu
gospodarki przestrzennej służące opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna obejmujące
poniższe zakresy: I.Druk mapy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wskazującej ich granice
II.Sporządzenie szczegółowej analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji III. Doradztwo eksperckie
obejmujące merytoryczną współpracę z Zamawiającym w opracowaniu GPR, przygotowaniu poszczególnych działań
w toku opracowywania GPR oraz udział w konsultacjach społecznych GPR IV.Sporządzenie koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej obszaru rewitalizacji V.Sporządzenie analizy zgodności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejskich planów zagospodarowania przestrzennego z Gminnym Programem
Rewitalizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.20.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. termin wykonania zamówienia - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych
oraz doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi
konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna
obejmujące poniższe zakresy: I.Sporządzenie szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji: a)społecznosocjologicznej w oparciu o dane rzeczywiste, mającej na celu profesjonalne i dogłębne zbadanie istniejących
problemów społecznych i ich przyczyn oraz określenie potencjału społecznego obszaru rewitalizacji b)gospodarczej z
uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości, w oparciu o dane rzeczywiste, mającej na celu
profesjonalne i dogłębne zbadanie istniejących problemów i ich przyczyn oraz określenie potencjału gospodarczego
obszaru rewitalizacji II.Doradztwo eksperckie obejmujące merytoryczną współpracę z Zamawiającym w opracowaniu
GPR, przygotowaniu poszczególnych działań w toku opracowania GPR oraz udział w konsultacjach społecznych GPR
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie doradczo-eksperckie zarówno na terenie Zamawiającego, tj. w mieście
Kościerzynie, jak i na odległość (konsultacje telefoniczne, poczta elektroniczna), odrębnie dla każdej z poniższych
dziedzin: a)społecznej, w tym: partycypacji, aktywizacji i integracji społecznej b)problematyki rewitalizacji c)gospodarki,
rynku pracy i przedsiębiorczości III.Przeprowadzenie działań z zakresu partycypacji społecznej, w tym: a)diagnoza
partycypacyjna obszaru rewitalizacji (poznanie potrzeb, problemów i oczekiwań interesariuszy) w oparciu o wywiad
społeczny przeprowadzony wśród podopiecznych MOPS, osób bezrobotnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz na
próbie losowej pozostałych mieszkańców obszaru rewitalizacji b)cykl 6 warsztatów diagnostyczno-tematycznych z
wykorzystaniem techniki partycypacyjnego planowania strategicznego, partycypacyjnego planowania, warsztatu
przyszłościowego oraz World Cafe skierowanych i dostosowanych do różnych grup interesariuszy rewitalizacji,
nastawionych na wypracowanie spójnej wizji procesów rewitalizacyjnych c)3 panele eksperckie, odrębnie dla stref:
społecznej, gospodarczej i przestrzennej z udziałem przedstawicieli różnych grup interesariuszy, w tym m.in.:
przedsiębiorców, instytucji publicznych i społecznych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, zarządców
nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych d)opracowanie scenariuszy spacerów studyjnych, rekrutacja i motywacja
uczestników e)opracowanie i druk broszurki tematycznej na pogadanki szkolne, poświęconej rewitalizacji,
wzbogaconej w informację na temat działań partycypacyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.20.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. termin wykonania zamówienia - 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji - opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 51 oraz art. 52
Ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.30.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. termin wykonania zamówienia - 10

wywieszono: 03.06.2016r.

