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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.podkarpackie.pl

Rzeszów: Badanie i opracowanie ekspertyzy
Numer ogłoszenia: 23259 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016
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: Województwo Podkarpackie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj.
podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badanie i opracowanie ekspertyzy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
przeprowadzenie badania i opracowanie ekspertyzy pn. Miasta województwa podkarpackiego - perspektywy
rozwoju. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 wskazuje na ważną rolę miast w systemie
gospodarczym i społecznym regionu. W tworzeniu korzystnych warunków do trwałego wzrostu gospodarczego
miast i ich obszarów funkcjonalnych kluczową rolę odgrywają ich funkcje gospodarcze. Wzmacnianie
potencjału gospodarczego regionalnych biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych jest konieczne do
rozwoju ich obszarów funkcjonalnych oraz do zwiększania liczby miejsc pracy i polepszenia warunków życia
mieszkańców. Biorąc pod uwagę rolę miast jednym z kluczowych wyzwań dla województwa podkarpackiego
staje się ich rozwój. Ponadto zgodnie z Krajową Polityką Miejską przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 20
października 2015 r., zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych odgrywa szczególną rolę w
procesach rozwojowych kraju. Miasta i ich obszary funkcjonalne posiadają zdolność do pobudzania wzrostu
gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Miasta mają być
dobrym miejscem do życia i do pracy, z którym mieszkańcy identyfikują się i w którym chcą mieszkać.
Wskazany cel dotyczy wszystkich miast niezależnie od ich wielkości. Wobec tak nakreślonego celu
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strategicznego współczesne miasta powinny być sprawne, zwarte i zrównoważone oraz spójne, a w efekcie
konkurencyjne i silne. Miejską sieć osadniczą województwa podkarpackiego, stanowi 51 miast, w tym 4
miasta na prawach powiatu tj.: Tarnobrzeg, Przemyśl, Rzeszów, Krosno. Struktura sieci miejskiej
charakteryzuje się zdecydowaną przewagą ośrodków miejskich liczących poniżej 20 tys. mieszkańców. W
województwie występuje jedynie jedno miasto duże, którym jest Rzeszów - stolica województwa. Cechą
charakterystyczną podkarpackiego jest najniższy w kraju wskaźnik urbanizacji wynoszący zaledwie 41,3%. Z
materiałów źródłowych do Krajowej Polityki Miejskiej 2023 wynika, iż w warunkach gospodarki rynkowej
narastająca konkurencja gospodarcza pomiędzy miastami oraz różnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego
stały się podstawowym elementem kształtującym stopień przyciągania nowych mieszkańców oraz urbanizacji.
Wobec powyższego konieczne jest podjęcie badań w zakresie określenia potencjału rozwojowego biegunów
wzrostu, w tym zwłaszcza poziomu ich konkurencyjności oraz skuteczności i efektywności realizowanych
funkcji w ramach kluczowych polityk publicznych. Przeprowadzona analiza powinna udzielić odpowiedzi na
pytanie dotyczące rzeczywistych i potencjalnych możliwości rozwojowych tych miast, tj. m.in. w zakresie
zdolności do tworzenia miejsc pracy oraz poprawy warunków i jakości życia. Pełne zrozumienie uwarunkowań
rozwoju i funkcjonowania miast nie jest możliwe bez uwzględnienia relacji przestrzennych wiążących
poszczególne miasta i ich powiązań z otoczeniem. Bardzo ważna jest również dogłębna analiza struktur i
trendów demograficznych miast, w tym m.in. zidentyfikowanie ich barier demograficznych i społecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 196.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy - zamawiający nie żąda wniesienia wadium
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
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych
szczególnych wymogów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykonawcy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali należycie przynajmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu badań
dotyczących polityki miejskiej bądź badań w zakresie planowania rozwoju społeczno-gospodarczego
miast, których wartość brutto wynosiła nie mniej niż 60 000,00 zł każda. Do ww. badań nie będą
zaliczane: strategie rozwoju, strategie przedsiębiorstwa, studia wykonalności, audyty, oceny
oddziaływania na środowisko, plany zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wykonawców
rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według
tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia
przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą
datą ogłoszonych. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego
warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy
złożonego przez wykonawcę wykazu usług, o którym mowa w pkt. III.4.1 tiret pierwsze ogłoszenia
oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych do oferty
wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego
warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. Szczegółowy
zakres informacji, spośród informacji zawartych w wykazie usług, o którym mowa w pkt. III.4.1 tiret
pierwsze ogłoszenia zawarty jest w SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
(konsorcjum, spółka cywilna) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu
spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców
wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych
szczególnych wymogów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. wykonawcy którzy dysponują co
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=23259&rok=2016-03-07

3/7

7.03.2016

bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=23259&rok=2016-03-07

najmniej 4-osobowym zespołem, który zostanie wyznaczony do realizacji badania, w skład którego
wchodzić musi: a) kierownik zespołu posiadający doświadczenie w kierowaniu zespołem
realizującym badanie, tj. kierował minimum dwoma badaniami dotyczącymi polityki miejskiej bądź
badaniami w zakresie planowania rozwoju społeczno-gospodarczego miast; b) minimum jeden
ekspert posiadający doświadczenie w realizacji projektów lub prac o charakterze naukowobadawczym, tj. uczestniczył w zespole badawczym, bądź indywidualnie przeprowadził przynajmniej
jedno badanie w zakresie polityki miejskiej bądź planowania rozwoju społeczno-gospodarczego
miast; c) minimum dwóch członków zespołu badawczego posiadający doświadczenie w stosowaniu
ilościowych i jakościowych metod zbierania i analizy materiału badawczego. Zamawiający nie
dopuszcza by w minimalny skład zespołu wchodziły osoby, które nie spełniają żadnych z wyżej
wymienionych warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej
wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie
analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Z treści załączonego do oferty wykonawcy oświadczenia wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca
ten warunek spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(konsorcjum, spółka cywilna) wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden
z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących
w skład konsorcjum/ spółki cywilnej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych
szczególnych wymogów.
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;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
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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)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1 ogłoszenia, zastępuje się go
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 - wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

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 - 40
2 - Podejście metodologiczne - 60
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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 dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2016
godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.
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: 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. 2. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez
wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na
podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz złożonych przez niego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2, III.4.3 i III.6 ogłoszenia. Z
treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania
przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie warunek ten musi być spełniony przez każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki
cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
chociażby jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - zamawiający wykluczy
konsorcjum/ spółkę cywilną. 3. Informacje dodatkowe do punktu III.4.1 tiret pierwsze ogłoszenia: 1) Dowodami,
o których mowa w pkt. III.4.1 tiret pierwsze ogłoszenia, są: a) poświadczenie; b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa wyżej. 2) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. III.4.1 tiret pierwsze ogłoszenia, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 4. Ilekroć w
ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
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
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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