GMINA CHORZELE
ul Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

NIP 761-15-04-561, Regon: 55

Ogłoszenie nr 44419 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej : Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamawiający na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w Chorzelach", otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym
adaptacja

do

zmian

klimatu;

Działanie

2.3

Gospodarka

wodno-ściekowa

w

aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,
realizowane

w

aglomeracjach

o

wielkości

co

najmniej

10

000

RLM,

umowa

o

dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0108/16-00 z dnia 14.10.2016r.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy,
których
działalność,
lub
działalność
ich
wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych: nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%,
osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
( ........ ) % — - ...........-

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający : nie
Postępowanie przeprowadza
podmiot,
któremu
powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

zamawiający

powierzył/

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:------------Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby
do kontaktów wraz z danymi do k o n taktó w :......... ..................

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej : nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe
prawo zamówień publicznych:-------------- -----------Informacje dodatkow e:-----------------------------
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I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chorzele, REGON: 550667882, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele,
woj.
mazowieckie,
Polska
, tel.
29-751-65-40,
faks
29-751-65-30,
e-mail:
sekretariat@chorzele.pl
Adres strony internetowej (URL): www.chorzele.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli d o ty c zy ):------------------------

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL): nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: tak
http://www.bip.chorzele.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie
a d r e s ............. —

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: tak
w inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Oferty należy złożyć/przesłać na
adres: Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 2
(sekretariat - I piętro)
Adres:
Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać
pod adresem: ( U R L ) ---------------

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
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Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach".

Numer referencyjny: PN/5/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny: nie
11.2) Rodzaj zamówienia: usługi
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań j a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zgodności z
obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności ustawy Prawo budowlane,
nad realizacją
zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach".
Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach", w celu
skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych wymagań dotyczących jakości
stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z
dokumentacją projektową, w zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności ustawy Prawo
budowlane, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót.
Zakres usług Nadzoru Inwestorskiego obejmuje m.in.:
a)

udział Nadzoru inwestorskiego w pracach komisji przetargowej na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych (przygotowywanie projektów odpowiedzi na
ewentualne zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych na etapie
trwania procedury przetargowej. W zależności od wymagań Zamawiającego Nadzór
Inwestorski będzie uczestniczył w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie
prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sprawie
opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów stawianych Wykonawcy robót budowlanych
oraz ewentualnych odwołań i skarg do sądu, wraz ze sporządzeniem opinii w tym
zakresie);
b)
prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi
objętymi Umową na roboty budowlane w pełnym zakresie obowiązków wynikających
z przepisów Prawa budowlanego;
c)
raportowanie, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla
właściwego przebiegu Projektu (w ramach założonego terminu i budżetu), podjęcie
lub sformułowanie konkretnych rozwiązań.
d)
wspierania Zamawiającego w realizacji Umowy na roboty budowlane, w tym
dokonywania rozliczenia Umowy na roboty zgodnie z zasadami przyjętymi dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
(POIiŚ).
UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ.
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy pzp.

11.5) Główny kod CPV: 71500000-3
Dodatkowe kody CPV: 71520000-9; 71310000-4; 71541000-2; 71631300-3
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11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia)-.
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art.67 u s t.l pkt 6 lub art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: --

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
Data zakończenia: 25.12.2018 r.

11.9) Informacje dodatkowe:
1.

2.

3.

4.

Okres pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach" uzależniony jest od terminu wykonania robót
budowlanych, przez Wykonawcę robót. Przewidywany okres świadczenia usługi do
25.12.2018r.
Przewidywany harmonogram wykonywania usługi:
a) udział Nadzoru inwestorskiego w pracach komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych (przygotowywanie projektów odpowiedzi na ewentualne zapytania
potencjalnych wykonawców robót budowlanych na etapie trwania procedury przetargowej.
W zależności od wymagań Zamawiającego Nadzór Inwestorski będzie uczestniczył w
konsultacjach z Zamawiającym w zakresie prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym w sprawie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów stawianych
Wykonawcy robót budowlanych oraz ewentualnych odwołań i skarg do sądu, wraz ze
sporządzeniem opinii w tym zakresie) - do 30 dni od daty podpisania umowy;
b) Okres nadzorowania robót budowlanych - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty
budowlane, tj. do dnia 25.11.2018 r. Planowany termin podpisania umowy na roboty
budowlane określa się na 25.05.2017 r.;
c) Termin sporządzenia Raportu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym wykonanych
robót w podziale na poszczególne obiekty oraz branże w nich występujące - do 30 dni od
daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Nadzór Inwestorski obowiązany jest do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji
zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego zadania. Nadzorowi
Inwestorskiemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
Nadzór inwestorski zostanie poinformowany o dacie rozpoczęcia nadzorowania robót
budowlanych najpóźniej na 5 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje d o d a tk o w e ---------------

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 150 000 PLN.
Informacje dodatkowe -------- ------------

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1)

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę o
wartości minimum 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
brutto) polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji dotyczącej budowy
nowego, przebudowy lub rozbudowy obiektu oczyszczalni ścieków o RLM>35.000;

2)

dysponuje lub będzie dysponował
posiadającymi n/w uprawnienia:

osobami,

które

skieruje

do

realizacji

zamówienia,

a) Ekspert nr 1 - Kierownik Zespołu Nadzorującego, posiadający:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń;
wykształcenie wyższe, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu i
nadzorowaniu Projektami inwestycyjnymi, w tym minimum 3 lata doświadczenia na
stanowisku Kierownika Zespołu lub Kierownika Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub
Koordynatora lub innym równorzędnym (tj. takim którego zakres obowiązków
obejmował zarządzanie i nadzorowanie zadania na roboty budowlane związane z
realizacją inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków) w co najmniej jednej robocie
budowlanej polegającej na budowie nowego, przebudowie lub rozbudowie czynnego
obiektu oczyszczalni ścieków o RLM>35.000, o wartości całkowitej minimum
3 000 000 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto), która została zakończona
(tj. potwierdzona wystawionym Świadectwem Przejęcia dla kontraktu realizowanego
zgodnie z warunkami FIDIC lub Protokołem odbioru końcowego robót lub innym
równoważnym dokumentem);
okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania
zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty
uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu.
b)

Ekspert nr 2 - Inspektor nadzoru branży sanitarnej, posiadający:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń;
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru przy
kontraktach infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, w tym
doświadczenie w nadzorowaniu w ostatnich 3 latach co najmniej 1 roboty budowlanej
obejmującej swym zakresem budowę nowego, przebudowę lub rozbudowę obiektu
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oczyszczalni ścieków o RLM>35.000, o wartości całkowitej minimum 3 000 000 zł
brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto);
okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania
zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty
uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu.
c)

Ekspert nr 3 - Specjalista ds. technologii, posiadający:
wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe na kierunku inżynieria
środowiska, ochrona środowiska, chemia, biologia, inżynieria sanitarna i wodna lub
pokrewnym;
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prac związanych z
technologią oczyszczania ścieków, w tym doświadczenie w kierowaniu lub
nadzorowaniu co najmniej dwoma rozruchami technologicznymi oczyszczalni ścieków
o RLM>35.000 każda;
UWAGA 1:
Pod pojęciem „rozruch" Zamawiający rozumie - zespół następujących kolejno
czynności mających doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków
oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz formalne przygotowanie obiektu do
przekazania do eksploatacji.
Pod pojęciem „rozruch technologiczny oczyszczalni" Zamawiający rozumie:
rozruch oczyszczalni pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem procesów
oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. „Rozruch
technologiczny oczyszczalni" obejmuje: uruchomienie urządzeń technologicznych;
uzyskanie wymaganych efektów w zakresie oczyszczania ścieków i stabilizacji
osadów; niezbędne pomiary i badania; wykonanie próby eksploatacyjnej.
UWAGA 2: Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden rozruch technologiczny
dotyczył obiektu oczyszczalni, z udziałem ścieków mleczarskich, których ładunek
zanieczyszczeń odpowiadał przepustowości co najmniej 35 000 RLM, w której
zastosowano technologię oczyszczania ścieków z instalacją do flotacji ciśnieniowej i
fermentacją beztlenową osadu w komorze WKF.
okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania
zawodu (tj. w szczególności: na stanowisku głównego technologa/technologa ds.
oczyszczania ścieków, specjalisty ds. technologii oczyszczania ścieków na obiekcie
oczyszczalni lub kierowania obiektem oczyszczalni (o ile zakres obowiązków
obejmował funkcję
głównego
specjalisty
ds.
oczyszczania
ścieków)
lub
równorzędnym) do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

d)

Ekspert nr 4 - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej,
posiadający:
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń;
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru przy
kontraktach infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym
doświadczenie w ostatnich 3 latach w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami na co
najmniej
jednej
zakończonej
inwestycji (tj.
potwierdzonej
wystawionym
Świadectwem Przejęcia dla kontraktu realizowanego zgodnie z warunkami FIDIC lub
Protokołem odbioru końcowego robót lub innym równoważnym dokumentem),
obejmującej swym zakresem budowę nowego, przebudowę lub rozbudowę obiektu
oczyszczalni ścieków o RLM>35.000.
okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania
zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty
uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu.
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e)

Ekspert nr 5 - Inspektor nadzoru branży elektrycznej, posiadający:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu
robotami
w zakresie
sieci
i instalacji
elektrycznych
przy
kontraktach
infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej jednej
zakończonej inwestycji (tj. potwierdzonej wystawionym Świadectwem Przejęcia dla
kontraktu realizowanego zgodnie z warunkami FIDIC lub Protokołem odbioru
końcowego robót lub innym równoważnym dokumentem), obejmującej swym
zakresem budowę nowego, przebudowę lub rozbudowę obiektu oczyszczalni ścieków
o RLM>35.000;
okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania
zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty
uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu.

f)

Ekspert nr 6 - Inspektora nadzoru branży drogowej, posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej;
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu
robotami drogowymi, w tym doświadczenie w ostatnich 3 latach obejmujące
nadzorowanie lub kierowanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej dróg;
okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania
zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty
uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu.

UWAGA :
1) Osoby, o których mowa wyżej (oprócz Eksperta nr 3) powinny posiadać uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
2) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom
budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane).
3) Przy sprawdzaniu zgodności uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa polskiego, znaczenie pojęcia „uprawnień bez
ograniczeń" będzie oceniane przy uwzględnieniu stanu prawnego obowiązującego w dacie
wydania decyzji potwierdzającej uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ewentualne wątpliwości
będą rozstrzygane w oparciu o wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych
dostępne na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
4) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się
odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej,
Konfederacji
Szwajcarskiej,
państw
członkowskich
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42).
5) Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji:
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Kierownika Zespołu Nadzorującego (Ekspert nr 1) oraz Inspektora nadzoru branży
sanitarnej (Ekspert nr 2) lub
Kierownika Zespołu Nadzorującego (Ekspert nr 1) oraz Inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno - budowlanej (Ekspert nr 4)
przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia przez tą osobę wymagań dla obu łączonych
funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkow e:------------------ -----

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp: tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy
wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak"):
(podstawa
(podstawa
(podstawa
(podstawa
(podstawa
(podstawa
(podstawa
(podstawa

wykluczenia
wykluczenia
wykluczenia
wykluczenia
wykluczenia
wykluczenia
wykluczenia
wykluczenia

określona
określona
określona
określona
określona
określona
określona
określona

w art.
w art.
w art.
w art.
w art.
w art.
w art.
w art.

24
24
24
24
24
24
24
24

ust. 5
ust. 5
ust. 5
ust. 5
ust. 5
ust. 5
ust. 5
ust. 5

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

1
2
3
4
5
6
7
8

ustawy
ustawy
ustawy
ustawy
ustawy
ustawy
ustawy
ustawy

Pzp)
Pzp)
Pzp)
Pzp)
Pzp)
Pzp)
Pzp)
Pzp)

tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie

tak

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu : tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji : nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1.

2.

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
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3.

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.

UWAGA: Zamawiający wezwie wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp (gdy złożona
przez niego oferta zostanie oceniona najwyżej), do przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt 1, 2 i 3.

5.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 1), 2), 3) - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa wyżej w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym o9dpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów określone w pkt 5 stosuje
się.

7.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art.24 ust.l pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art.24 ust.l pkt 23 ustawy pzp stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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1.

2.

3.

4.

wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o którym mowa w pkt 3 powyżej zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art.26 ust.2c ustawy pzp.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:........................
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY P Z P ------------------ -------------------------------111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Wypełniony Załącznik nr la „Informacje dotyczące doświadczenia Kierownika Zespołu
Nadzorującego" do oceny w kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzorującego".
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do
SIWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ).
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile
ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno być
złożone wraz z ofertą.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi wynikać w szczególności:
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1)
2)

8.

9.

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w
innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu
NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak
Informacja na temat wadium {jeżeli dotyczy ):
1.
2.

3.

4.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości
5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru
Wykonawcy:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2014 r. poz.1804 oraz 2015 r. poz.978 i 1240).
Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać
bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w
przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy pzp oraz być ważne przez okres
związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny
dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać
zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie
bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane 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 2014 r. poz.1804 oraz 2015 r. poz.978 i 1240) należy dołączyć
do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletaciij
oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w
którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać
informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Nr 87 8924 0007 0025 0216 2003
0002, z dopiskiem Wadium w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad

realizacją zadania „Przebudowę i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach".
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do
oferty zgodnie z zapisami pkt 12.2.2) SIWZ.
Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.
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5.

6.

7.

Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego
wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp
(opisanego w pkt 12.6. a) SIWZ).
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust.l ustawy pzp (opisanego w pkt. 12.5.1 SIWZ) jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.l ustawy Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art.25a ust.l, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe: ------------------------

IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
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zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV. 1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:----------------------Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich u d o stępnienia:------- ------- ----Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: -........................
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): —
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: -------------------Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:---Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja jednoetapowa: -............. .........
Aukcja w ielo etapow a------------------13

etap nr

czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego e ta p u : ----------------------------Warunki zamknięcia aukcji elektron iczn ej:---------- ----- ----

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena - 60
Czas tygodniowego pobytu Kierownika Zespołu Nadzorującego na budowie - 20
Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzorującego - 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: —------ --------Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia n e g o cja cji------- -------------Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby o fe r t: ---Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę e ta p ó w ):-----Informacje dodatkowe ------- --------------

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
o p is u : ----------- -------------------------Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody: ------------ -------------Wstępny harmonogram p ostępo w an ia:--------- ----- --------Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby ro zw ią za ń :---------- ------- Należy podać informacje na temat etapów d ia lo g u : ---------- ----------------Informacje dodatkowe: -----------------------------------

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie o fe rty : -----------------------------Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych
warunków zam ó w ie n ia :--------- ------ ----Informacje d o d a tk o w e :------------------------
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IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy)
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektron iczn a:------Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektron iczn ej:--------- ------ -----Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń inform atycznych:------------------Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości p o stą p ie ń :----------------------Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: —

---------------

Licytacja jednoetapowa
Licytacja wieloetapowa
czas trwania etapu

etap nr

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
e ta p u : -------------------- --------Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektron iczn ej:---------Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

----------------

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektron iczn ej:------------------Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór u m o w y :----Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania u m o w y :---------Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.
2.

Zmiany Umowy wym agają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w
niniejszym

paragrafie.

Wystąpienie

którejkolwiek

z

okoliczności

wskazanych

w

niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
3.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, o okres
przypadający po dniu 25.12.2018 r.:
a) jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy
robót budowlanych;
b) jeżeli

będzie

to

spowodowane

podpisaniem

aneksu

z

Wykonawcą

robót

budowlanych przedłużającego termin wykonania zadania;
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c) z

powodu

podpisania

aneksu

do

umowy

o

dofinansowanie

przedmiotowej

inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
d) w przypadku kolizji, przeszkód ukrytych, nie powstałych z winy Zamawiającego,
ani

z winy

Wykonawcy,

po

uprzednim

uzgodnieniu

warunków

z Instytucją

Zarządzającą programem POIiŚ.
4.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w
przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonania Robót, pociągających
za sobą konieczność zmiany Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach
prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej,
b) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie realizacji Umowy spowodowanych
zmianami w przepisach

prawa,

norm

i standardów

lub zmianami w wiedzy

technicznej;
c) zmiany terminu realizacji Robót powodujących konieczność analogicznej zmiany
terminu realizacji Umowy;
5.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy.

6.

Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a)

wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SIWZ; Przez pojęcie „Siły Wyższej" rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym
charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które
zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji
zawartych

w

niej

zobowiązań,

np.

działania

sił

natury,

epidemie,

strajki,

mobilizacja powszechna, wojna itp.
b)

rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie
pomniejszone.
W

takim

przypadku

wynagrodzenie

przysługujące

Nadzorowi

Inwestorskiemu

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Nadzór Inwestorski poniósł w
związku z wynikającymi z Umowy wykonanymi świadczeniami.
c)

zmiany

wysokości

minimalnego

wynagrodzenia

za

pracę

albo

wysokości

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Inwestorski;
zmiany w takiej sytuacji

mogą dotyczyć wysokości wynagrodzenia

należnego

Nadzorowi Inwestorskiemu,
d)

zmiany

zasad

zdrowotnemu

podlegania
lub

wysokości

ubezpieczeniom
stawki

składki

społecznym
na

lub

ubezpieczenia

ubezpieczeniu
społeczne

lub

zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Nadzór Inwestorski; zmiany w takiej sytuacji mogą dotyczyć wysokości
wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu,
e)

powierzenia

Podwykonawcy

wykonania

części

zamówienia,

która

nie

została

wskazana przez Wykonawcę w Ofercie jako część zamówienia, której wykonanie
zostanie powierzone Podwykonawcy;
f)

zmiany kluczowego personelu (ekspertów) wykonawcy na warunkach określonych
w § 11 niniejszej umowy;

g)

wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców;
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h)

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a u s t.l ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem,
że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.

7.

W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6 lit. c) i d)
skutkujących

zm ianą

Inwestorskiemu,

wysokości

każda

ze

stron

wynagrodzenia
Umowy,

Nadzorowi

należnego

w terminie

od

dnia

opublikowania

przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może
wystąpić

do

drugiej

strony

o

dokonanie

odpowiedniej

zmiany

wysokości

wynagrodzenia.
8.

Podstawą

do

dokonania

przedstawiona

odpowiednich

każdorazowo

zmian

wysokości

Zamawiającemu

wynagrodzenia,

kalkulacja

kosztów

będzie
Nadzoru

Inwestorskiego, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te
zmiany

na

koszty

wykonania

przedmiotu

Umowy

Nadzór Inwestorski.

przez

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą
poprawność

dokonanej

kalkulacji

wraz

z

dowodami

uzasadniającymi

zmianę

wynagrodzenia.
9.

Przed

podjęciem

decyzji

o

zwiększeniu

wynagrodzenia

Zamawiający

dokona

weryfikacji poprawności obliczeń dokonanych przez Nadzór Inwestorski w zakresie
żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego
wynagrodzenia

w ramach

środków

posiadanych

w

budżecie

Zamawiającego,

zatwierdzonym na dany rok.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia
środków

finansowych

na

zwiększenie

wynagrodzenia,

strony

zgodnie

dokonają

stosownego skrócenia okresu świadczenia usługi.
11. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku, gdy zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:
a) zmiany

dotyczą

realizacji

dodatkowych

usług

nie

objętych

zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki określone w
art.144 u s t.l pkt 2 ustawy pzp,
b) wystąpienia

okoliczności,

których

zamawiający

nie

mógł

przewidzieć, jeżeli

spełnione zostały przesłanki art.144 u s t.l pkt 3 ustawy pzp,
c) zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli spełnione
zostały przesłanki określone w art.144 u s t.l pkt 4 ustawy pzp,
d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 u s t.le
ustawy pzp,
e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na

podstawie

a r t .ll

ust.8

i jest

mniejsza

od

10%

wartości

zamówienia

określonej pierwotnie w umowie.
12.

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie
stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

13.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art.144 ustawy pzp, zmiana danych
adresowych oraz zmiany osób reprezentujących Strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy): -----------------Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym ------------- ------ IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 24.03.2017, godzina: 12 00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać p o w o d y :------------------------Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)

IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

7 up-burmistrza
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