
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym

Dunajcu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

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 (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:
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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

kontaktów:

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 dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 49291632100000, ul. Al. Tysiąclecia , 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 018 2665242, 2640777, e-mail ppk@ppkpodhale.pl, faks 182 640 779.

Adres strony internetowej (URL): www.ppkpodhale.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.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):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

h ps://www.ppkpodhale.pl/pl/zamowienia-publiczne.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

h ps://www.ppkpodhale.pl/pl/zamowienia-publiczne.html

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

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400

Nowy Targ

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: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach zadania, pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym

Dunajcu

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na

zadaniu, pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu. Zakres robót

budowlanych określony został w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie

h ps://www.ppkpodhale.pl/pl/zamowienia-publiczne.html Do zadań inspektora nadzoru należą

wszystkie czynności określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z

2017 poz. 1332) jak też dokonanie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem robót. 2. Obowiązki

Inspektora Nadzoru inwestorskiego obejmują w szczególności: 1. nadzór nad robotami budowlanymi,
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które będą wykonywane w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w

Czarnym Dunajcu” 2. pełny zakres czynności określonych w art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –

Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.), 3. ochrona interesów Zamawiającego we

wszystkich przejawach nadzoru, 4. przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez

Zamawiającego, w tym do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 5. uczestniczenie w

odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym, 6. uczestniczenie w naradach technicznych

organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych, w trakcie realizacji inwestycji

oraz sporządzanie notatek z tych narad, 7. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach

mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót

budowlanych, o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub

przedmiarach robót, 8. w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym

w bieżących sprawach inwestycji, 9. do pobytu na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających

skuteczny i prawidłowy nadzór przynajmniej 4 dni w tygodniu, w czasie prowadzenia robót przez

Wykonawcę robót. Każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót powinien być potwierdzony

wpisem ustaleń do dziennika budowy, 10. opiniowania materiałów, do wbudowania na etapie

realizacji robót, przy udziale i akceptacji Zamawiającego 11. do przyjazdu na plac budowy w terminie

do 2 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach, 12.

doradztwo w negocjacjach z wykonawcą robót budowlanych, 13. na etapie realizacji zgłaszanie

projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do projektu

budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 14. sprawdzenie,

potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez wykonawcę

robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczych, 15. sporządzanie kalkulacji porównawczej w

przypadku wystąpienia robót zamiennych i weryfikacja oferty wykonawcy w przypadku wystąpienia

robót dodatkowych 16. kontrolowania wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na

placu budowy i w otoczeniu, 17. weryfikacja dokumentacji technicznej sporządzanej przez wykonawcę

robót budowlanych w celu przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, 18. uczestnictwo w przeglądach i próbach technicznych

(próby szczelności, inspekcja tv, badanie zagęszczenia gruntu, rozruch itp.) oraz nadzorowanie

usuwania stwierdzonych wad i usterek. 19. sprawdzanie oraz zatwierdzenie raportów sporządzanych

przez Wykonawcę robót budowlanych, na życzenie Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.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 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ nie

określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ nie

określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca 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 nadzoru inwestorskiego

polegającą na nadzorowaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości

inwestycji minimum 5 000 000,00 zł bru o oraz potwierdzi dowodami że usługa nadzoru

inwestorskiego została wykonana należycie. 2) dysponują następującymi osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia: - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży konstrukcyjno -

budowlanej – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa*. b)

doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu

funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży konstrukcyjno – budowlanej w tym

minimum jednej inwestycji obejmującej budowę szczelnego żelbetowego zbiornika na ciecze o

kubaturze min. 1000m³. - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży sanitarnej,

technologicznej (koordynator) – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa*. b)

doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu

funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inspektor nadzoru robót

budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych w tym minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub

przebudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości min.

1000 m³/dobę. - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży elektrycznej – minimalne

wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w

Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa*. b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie

doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót
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w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych tym minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub

przebudowie komunalnej oczyszczalni ścieków . * Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie

uprawnienia do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalnościach wskazanych powyżej.

W przypadku wykazania w wykazie osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do

wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot

udostępniający. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda

złożenia oświadczenia według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji. Ocena spełniania

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

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: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.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
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Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy

którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a) wykaz usług,

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru

inwestorskiego polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych, których zakres robót obejmował

budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wartości inwestycji minimum 5 000

000,00 zł bru o (pięć milionów złotych bru o) oraz potwierdzi dowodami że usługa nadzoru

inwestorskiego lub kierowania została wykonana należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie

warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę

wspólną. b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, tj. 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. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do

wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

konstrukcyjno - budowlanej – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez

ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów

Budownictwa*. b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe

przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży konstrukcyjno –

budowlanej w tym minimum jednej inwestycji obejmującej budowę szczelnego żelbetowego

zbiornika na ciecze o kubaturze min. 1000m³. - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

sanitarnej, technologicznej (koordynator) – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie
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Inżynierów Budownictwa*.. b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie

zawodowe przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inspektor

nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych w tym minimum jednej inwestycji polegającej na budowie,

rozbudowie, przebudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o średniej

przepustowości min. 1000m³/dobę. - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

elektrycznej – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne

członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa*.. b) doświadczenie zawodowe: nie

mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub

kierownika budowy/robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych tym minimum jednej inwestycji polegającej na budowie,

rozbudowie, przebudowie komunalnej oczyszczalni ścieków . W przypadku wykazania w wykazie

osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne

zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do

pracy osoby wskazane w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby

wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych

kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania

zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności. 7.2. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od

Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a)

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 do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO 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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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy

którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a) wykaz usług,

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru

inwestorskiego polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych, których zakres robót obejmował

budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wartości inwestycji minimum 5 000

000,00 zł bru o (pięć milionów złotych bru o) oraz potwierdzi dowodami że usługa nadzoru

inwestorskiego lub kierowania została wykonana należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie

warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę

wspólną. b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, tj. 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. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do

wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

konstrukcyjno - budowlanej – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez

ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów

Budownictwa*. b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe

przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży konstrukcyjno –

budowlanej w tym minimum jednej inwestycji obejmującej budowę szczelnego żelbetowego

zbiornika na ciecze o kubaturze min. 1000m³. - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

sanitarnej, technologicznej (koordynator) – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie

Inżynierów Budownictwa*.. b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie

zawodowe przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inspektor

nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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wodociągowych i kanalizacyjnych w tym minimum jednej inwestycji polegającej na budowie,

rozbudowie, przebudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o średniej

przepustowości min. 1000m³/dobę. - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

elektrycznej – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne

członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa*.. b) doświadczenie zawodowe: nie

mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub

kierownika budowy/robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych tym minimum jednej inwestycji polegającej na budowie,

rozbudowie, przebudowie komunalnej oczyszczalni ścieków . W przypadku wykazania w wykazie

osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne

zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do

pracy osoby wskazane w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby

wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych

kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania

zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności. 7.2. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od

Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a)

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 do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy

którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a) wykaz usług,

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru

inwestorskiego polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych, których zakres robót obejmował

budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wartości inwestycji minimum 5 000

000,00 zł bru o (pięć milionów złotych bru o) oraz potwierdzi dowodami że usługa nadzoru

inwestorskiego lub kierowania została wykonana należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie

warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę

wspólną. b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, tj. 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. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do

wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

konstrukcyjno - budowlanej – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez

ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów

Budownictwa*. b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe

przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży konstrukcyjno –

budowlanej w tym minimum jednej inwestycji obejmującej budowę szczelnego żelbetowego

zbiornika na ciecze o kubaturze min. 1000m³. - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

sanitarnej, technologicznej (koordynator) – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie

Inżynierów Budownictwa*.. b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie

zawodowe przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inspektor

nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych w tym minimum jednej inwestycji polegającej na budowie,

rozbudowie, przebudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o średniej

przepustowości min. 1000m³/dobę. - inspektorem nadzoru robót budowlanych w branży

elektrycznej – minimalne wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do
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kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne

członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa*.. b) doświadczenie zawodowe: nie

mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub

kierownika budowy/robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych tym minimum jednej inwestycji polegającej na budowie,

rozbudowie, przebudowie komunalnej oczyszczalni ścieków . W przypadku wykazania w wykazie

osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne

zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do

pracy osoby wskazane w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby

wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych

kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania

zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności. 7.2. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od

Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a)

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 do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych

00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie przed upływem terminu składania ofert. Za

termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin wpływu na konto Zamawiającego.
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu:

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ Bank Ochrony Środowiska

S.A. Oddział w Nowym Targu 10154011152043605034280002 z adnotacją "WADIUM – Inspektor

nadzoru przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu” Terminem wniesienia

wadium jest data i godzina uznania na rachunku Zamawiającego. 3.2. poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5.

poręczeniach udzielanych 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 (t.j. Dz. U. z dnia 2018 r.,

poz. 110 z późn. zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

5. Wadium powinno być wniesione w walucie PLN (polski złoty) i dotyczy to wadium składanego w

każdej z możliwych form. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, to po stronie

Wykonawców uczestniczących w postępowaniu leży obowiązek, aby wnoszone przez niego wadium

było zgodne z ustawą Pzp, w szczególności zgodne z zapisami dotyczącymi terminów wniesienia

wadium oraz wartości. Wadium w takim przypadku musi w pełni zabezpieczać ofertę zgodnie z

ustawą Pzp. 7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną

lub kilka form, o których mowa w pkt 13.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 8. W przypadku wniesienia wadium

w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet

zabezpieczenia. 9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością

jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu,

obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne,

bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego sporządzone zgodnie z

obowiązującym prawem. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem: 10.1. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.2. Wykonawcy,

h ps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=30144...

15 z 22 2019-09-09, 11:19



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. 10.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium

na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.4.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium

na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.5.

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. 10.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.7. Zamawiający

odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób

nieprawidłowy.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

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:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej 40,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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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 negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

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:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej

warunkach: 2.1. zmiana terminu z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków pogodowych nie

pozwalających na wykonanie zamówienia przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z warunkami

wykonania określonymi w STWiOR lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

2.2. zmiana terminu z uwagi na roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
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wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin zamówienia; 2.3. zmiana terminu ze względu

na ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją,

urządzeń obcych i konieczności wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z

ich zabezpieczeniem lub przełożeniem; 2.4. zmiana terminu w przypadku zawieszenia robót przez

Zamawiającego; wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania

w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót, 2.5. zmiana

terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy lub gdy te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 2.6. zmiana terminu z powodu działań

osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron umowy. 3. Inne zmiany umowy z uwagi na: 3.1. zmiany teleadresowe Stron

umowy określonych w umowie; 3.2. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu

umowy; 3.3. zmiany kluczowych specjalistów: np. inspektorów nadzoru, osób reprezentujących Strony

- zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni

Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko Inspektora nadzoru inna osoba, posiada kwalifikacje

zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie,

i zaakceptowana przez Zamawiającego; 3.4. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę

podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku

podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest

każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia

faktury (powstania obowiązku podatkowego); 3.5. zmiany w zakresie podwykonawcy i zakresu

realizowanych przez niego usług (zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na

zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu

jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż

wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy

podwykonawca); 3.6. z uwagi na konieczność wykonania jakiejkolwiek części robót objętych

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 3.7. siły

wyższej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

h ps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=30144...

21 z 22 2019-09-09, 11:19



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: 2019-09-18, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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