
Poznań: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poz nań

Numer ogłoszenia: 233622 - 2014; data zamieszczenia : 11.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Stowarzyszenie METROPOLIA POZNAŃ , Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 61 87 84 670.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.aglomeracja.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Opracowanie Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, skoncentrowanego na działaniach niskoemisyjnych związanych z efektywnym

gospodarowaniem zasobami (ujętym w ocenie emisji CO2), w tym głównie na poprawie efektywności energetycznej,

większym wykorzystywaniu OZE, a także na działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do

powietrza ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Metropolii Poznań, gdzie występują przekroczenia

norm. Horyzont czasowy Planu: 2015 - 2021 rok. Zamówieniem objęte będą: - 3 gminy miejskie - Poznań,

Puszczykowo, Luboń - 12 gmin miejsko-wiejskich: Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki,

Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Stęszew, Szamotuły, Śrem - 7 gmin wiejskich: Dopiewo, Czerwonak, Kleszczewo,

Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Dopuszcza się udzielenie zamówień uzupełniających związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.00.00-2, 48.61.00.00-7, 80.05.00.00-9, 90.71.21.00-2.

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:  Zakończenie: 29.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

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

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże łącznie należyte zrealizowanie w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy-w tym okresie: a) jednego planu gospodarki niskoemisyjnej lub

jednego opracowania z zakresu planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub

założeń do planów z zakresu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe

oraz b) jednej prognozy z zakresu oddziaływania na środowisko wykonanej dla opracowań

opisanych w podpunkcie a Wymagane w podpunkcie a i b opracowania i prognozy muszą

dotyczyć miasta lub gminy powyżej 100 000 mieszkańców oraz być zakończona i odebrana

przez podmiot je zlecający. Ocena spełniania tego warunku przez Wykonawcę powołującego

się na zasoby innych podmiotów dokonana będzie w takim samym zakresie jaki jest

wymagany dla Wykonawcy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie zespołem specjalistów

w skład którego wejdą minimum 3 osoby, w tym: a) jedna osoba, która pełnić będzie funkcję

Kierownika Projektu - posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku energetyka lub inżynieria

środowiskowa lub ochrona środowiska oraz - posiadająca doświadczenie zawodowe

polegające na kierowaniu lub zarządzaniu lub koordynowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed

wszczęciem postępowania co najmniej 1 projektem obejmującym swym zakresem

opracowanie z zakresu planów gospodarki niskoemisyjnej lub planów działań na rzecz

zrównoważonej energii (SEAP) lub założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe b) dwie osoby, które pełnić będą funkcję specjalistów - każda

posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku energetyka lub inżynieria środowiskowa lub

ochrona środowiska oraz - każda posiadająca doświadczenie zawodowe polegające na

uczestnictwie w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania co

najmniej 1 projektu obejmującego swym zakresem opracowanie z zakresu planów

gospodarki niskoemisyjnej lub planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe. Zamawiający

nie dopuszcza łączenia ww funkcji.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie zespołem specjalistów

w skład którego wejdą minimum 3 osoby, w tym: a) jedna osoba, która pełnić będzie funkcję

Kierownika Projektu - posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku energetyka lub inżynieria

środowiskowa lub ochrona środowiska oraz - posiadająca doświadczenie zawodowe

polegające na kierowaniu lub zarządzaniu lub koordynowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed

wszczęciem postępowania co najmniej 1 projektem obejmującym swym zakresem

opracowanie z zakresu planów gospodarki niskoemisyjnej lub planów działań na rzecz

zrównoważonej energii (SEAP) lub założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe b) dwie osoby, które pełnić będą funkcję specjalistów - każda

posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku energetyka lub inżynieria środowiskowa lub

ochrona środowiska oraz - każda posiadająca doświadczenie zawodowe polegające na

uczestnictwie w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania co

najmniej 1 projektu obejmującego swym zakresem opracowanie z zakresu planów

gospodarki niskoemisyjnej lub planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe. Zamawiający

nie dopuszcza łączenia ww funkcji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
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warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;

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;

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;

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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.aglomeracja.poznan.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  www.aglomeracja.poznan.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.07.2014 godzina

12:00, miejsce: Stowarzyszenie Metropolia Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań pok. 446.

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:  Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej..

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: tak
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