UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Sąsiedzi w działaniu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
nad inwestycją pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Numer ogłoszenia: 295260 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010
Nr Or.3421/14/10
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 425 47 00, faks 087 425 46 51.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na
pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad
robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu" obejmującego branże: budowlaną, sanitarną, drogową
i elektryczną. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru
posiadających uprawnienia budowlane w zakresie ww. specjalności, jako koordynatora ich czynności na
budowie. Inspektor nadzoru- koordynator ponosi pełną odpowiedzialność za działania pozostałych inspektorów
nadzoru poszczególnych branży.
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad robotami wszystkich branż związanymi
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Piszu", zgodnie z dokumentacją, w szczególności nadzór nad prawidłowym i terminowym
wykonaniem:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zagospodarowania terenu, tj.:
- wiata parkingowa (powierzchnia użytkowa 488,80m2, szer. 6,50m, dł. 75,20m, wysokość 4,49m),
- nabrzeże typu oczepowego (dł. 201,00m),
2
- tereny utwardzone (piesze i pieszo-jezdne) (o pow. 2.724,43m ),
- dźwignia wolnostojąca (żuraw słupowy, obrotowy),
- pochylnia do wodowania jednostek pływających - slip (szer. 5,00m i dł. 12,00m);
sieci wod.-kan.;
3
2
roboty budowlane - budynek główny (kubatura obiektu - 5.491,00m , powierzchnia zabudowy - 784,37m ,
2
2
2
powierzchnia netto (użytkowa) - 1.224,92m w tym: parter - 630,27m , poddasze - 594,65m )
instalacji wod.-kan. - budynek główny;
instalacji centralnego ogrzewania - budynek główny;
kotłowni olejowej i instalacji solarnej - budynek główny;
instalacji elektrycznej - budynek główny;
instalacji sygnalizacji włamania i napadu - budynek główny
Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca może zapoznać się
z ww. dokumentacją w siedzibie Zamawiającego.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad:
a) wykonaniem dokumentacji powykonawczej wszystkich branż,
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b) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej obiektu i sieci zewnętrznych zarejestrowanej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
d) wykonaniem instrukcji p.poż. obiektu,
e) dokonaniem wszelkich czynności formalnych wynikających z warunków technicznych oraz
z uzgodnień z poszczególnymi instytucjami podczas bieżącej realizacji robót,
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) sprawdzenie pod względem prawidłowości i kompletności oraz podpisanie dokumentacji odbiorowej,
w tym: atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. oraz dokumentacji powykonawczej,
b) nadzór nad uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.
W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru do zadań wykonawcy należy:
1. reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. realizacja obowiązków wynikających z postanowienia art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,
3. udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu i terenu budowy Wykonawcy robót,
4. dbanie o interesy Zamawiającego przez podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność
realizowanej inwestycji, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych
oraz
przedstawienia
ekspertyz
dotyczących
prowadzonych
robót
budowlanych
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
5. nadzór nad terminowością realizacji prac w szczególności w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac
i uzyskania przez Wykonawcę robót wszelkich dokumentów koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy
i przekazania do użytkowania,
6. sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, pozwoleniem
na budowę, przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
7. udział w zorganizowanych spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót,
8. potwierdzanie wykonania robót w protokołach częściowych (końcowych) odbioru robót do fakturowania
(kontrola faktycznie wykonanych prac),
9. udział w czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie rękojmi oraz przeglądach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego,
10. żądanie od Kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi normami
i przepisami,
11. pobyt na terenie realizowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz na każde żądanie
Wykonawcy i Zamawiającego, udział w odbiorach przejściowych, częściowych i końcowych,
12. sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzony wpisem w dzienniku budowy
i protokołach odbioru,
13. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie
i udział w czynnościach odbioru obiektu budowlanego,
14. sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
15. potwierdzenie usunięcia wad wpisem w dzienniku budowy,
16. kontrolowanie zgodności robót w zakresie terminowości ich wykonania,
17. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania częściowego,
18. zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań dodatkowych, nieprzewidzianych,
zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjętych, wnioskowanych przez Wykonawcę,
19. sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie robót oraz
o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
20. spisywanie protokołów konieczności,
21. weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia o kompletności
dokumentacji powykonawczej,
22. kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów,
orzeczeń o jakości materiałów, kontrolach wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do
odbioru robót,
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23. sprawdzenie i dostarczenie Zamawiającemu trzy dni przed odbiorem końcowym kompletu atestów,
certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów, prób i sprawdzeń wykonywanych
w trakcie trwania robót.
24. dyspozycyjność, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej (w dni powszednie),
25. współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego,
26. dojazd na budowę we własnym zakresie,
27. skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
28. wszystkie inne pośrednie zadania niezbędne do prawidłowego prowadzenia inwestycji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.15.40-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać,
że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem
zamówienia. Przez usługę tożsamą Zamawiający rozumie wielobranżowe nadzorowanie inwestycji
związanej z budową budynku wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż
5.000.000zł oraz udokumentowanie, że usługa ta została wykonana należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacji potencjałem kadrowym
zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do
nadzorowania

robotami

w

poszczególnych

niżej

wymienionych

specjalnościach,

posiadających

doświadczenie zawodowe oraz mogących samodzielnie sprawować te funkcje w budownictwie:
a)

Inspektor nadzoru robót budowlanych posiadający uprawnienia konstrukcyjno-budowlanymi bez
ograniczeń kubaturowych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej
funkcji,

b)

Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
kubaturowych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji,
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c)

Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający uprawnienia w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń kubaturowych oraz co najmniej
2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji,

d)

Inspektor nadzoru robót drogowych posiadający uprawnienia w zakresie branży drogowej oraz co
najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji.
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy

z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie,
równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy

i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 dla 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a)

ofertę przetargową,

b)

w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy
załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania

ich

w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
c)

w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione
w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo
do reprezentowania podmioty przez osobę/-y podpisujące ofertę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1)

zmian terminów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Pisz” z winy Zamawiającego lub Wykonawcy wykonującego roboty budowlane,
skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości
wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy,

2)

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,

3)

działań losowych, niezależnych od woli człowieka i wynikłych ze względu na okoliczności, jakich nie
można przewidzieć na etapie podpisania umowy
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2)

Warunki dokonywania zmian:
-

inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

-

uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

-

forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Piski, 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. nr 1 Punkt Obsługi Klientów.
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:
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach realizacji projektu
Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza wdrażanego w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska.
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
STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki

