
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialobrzegi.pl/ oraz www.bialobrzegi.pl

Białobrzegi: Nadzór nad budow ą kanalizacji sanitarnej w ramach projektu

pn. Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarach Natura 2000

na terenie gminy Białobrzegi

Numer ogłoszenia: 309266 - 2014; data zamieszczenia: 1 7.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Białobrzegi , Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel.

048 6132572 w. 24, 25, faks 048 6132572.

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  www.bialobrzegi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej w ramach

projektu pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z budową

kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego p.n.

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi. Przedmiot

zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach (instalacyjnej wod.-kan.,

konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i drogowej), w zakresie przewidzianym do realizacji przy budowie

kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków (24 kpl). Zakres robót objętych zamawianym

nadzorem inwestorskim obejmuje roboty budowlane polegające na: rurociąg tłoczny PE 160 mm L = 1.681,0 mb,

(100%) rurociągi grawitacyjne PVC 200 mm L = 17,0 mb, (100%) studzienki rewizyjne na przewodzie

grawitacyjnym z kręgów bet. d = 1,2m - ilość 2 szt., (100%) studzienka rozprężna z kręgów bet. d = 1,4m - ilość 1

szt., (100%) studzienki rewizyjne na rurociągu tłocznym z kręgów bet. d = 1,2m - ilość 4 szt., (100%) pompownia

ścieków P1 o średnicy d = 2,0m i głębokości h = 6,3m z pompami tłocznymi N = 5,9kW, (100% pompownia w

trakcie rozruchu technicznego) studzienka ST z sitem pionowym o średnicy d = 1,5m i głębokości h = 4,3m,
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(100%) kolektory podciśnieniowe z rur: PE 225mm L = 415,0mb, PE 160 mm L = 6.293,0mb, PE 125mm L =

4.171,0mb, PE 90mm L = 900,0mb, (80%) rurociągi grawitacyjne - sieci: PVC 200mm S łączna długość L =

5.169,0mb, PVC 160mm S łączna długość L = 3.426,0mb, (75%) rurociągi grawitacyjne - przykanaliki: PVC

200mm N łączna długość L = 106,0mb, PVC 160mm N łączna długość L = 5.983,0mb, (40%) rurociągi

grawitacyjne - przyłącza domowe: PVC 200mm N łączna długość L = 32,0mb, PVC 160mm N łączna długość L =

1.554,0mb, (40%) studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0mx1,0mx2,05m (2,55m) wyposażone w

zawór podciśnieniowy - ilość 116 szt., (studnie zaworowe wybudowane w 70% ale jeszcze nieuzbrojone w

zawory) studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego średnicy 400mm: na sieci grawitacyjnej - 562 kpl., na

przykanalikach grawitacyjnych - 610 kpl., na przyłączach domowych - 68 kpl., (70%) rurociąg tłoczny z rur PE

160mm L = 1.387,0 mb, (100%) studzienki rewizyjne DN 1,2m - ilość 2 szt., pompownia ścieków podciśnieniowo-

tłoczna SP, (budynek pompowni wybudowany, nie uzbrojona w urządzenia (40%) zaprojektowanie i wybudowanie

24 przydomowych oczyszczalni ścieków (kończy się faza projektowania), które są realizowane przez Wykonawcę

robót budowlanych (Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. z Lublina) od sierpnia 2013

roku - w nawiasach powyżej określono przybliżony zakres zaawansowania wykonania tych robót. Konieczność

zmiany inspektora świadczącego usługę nadzoru inwestorskiego wynika z nieprzewidzianych przyczyn losowych.

Dokumentacja techniczna określająca zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach przedmiotu

zamówienia stanowi Rozdział IV Dokumentacja określająca przedmiot nadzoru. Wykonanie zamówienia musi być

zgodne z przepisami obowiązującego prawa: w szczególności z ustawą - Prawo budowlane, ustawą - Kodeks

cywilny, ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z

zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, jakością i organizacją pracy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w

tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej

przedmiot zamówienia, polegające na świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego o wartości co

najmniej 10.000 zł, związanej z nadzorowaniem budowy sieci kanalizacyjnych podciśnieniowych lub/i

ciśnieniowych, wraz z przepompowniami ścieków, o łącznej długości wybudowanych sieci wynoszącej

co najmniej 10 km.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli dysponują lub będą dysponować co najmniej czterema

osobami, w tym: - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania nad

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; - co najmniej 1

osobą, która posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania nad robotami budowlanymi w

specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - co najmniej 1 osobą,

która posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności

drogowej; lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane w powyższych

zakresach: - wydane obywatelowi państwa członkowskiego, posiadającego kwalifikacje zawodowe

inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim i ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego

wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia

usług transgranicznych), bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, lub uprawnienia

uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:
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wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

oświadczenie,  że osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,
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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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik SIWZ.

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp określa następujące okoliczności, które mogą

powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: I.

Zmiany natury ogólnej, w szczególności: a) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją

przedmiotu umowy, b) zmiana numerów kont bankowych, c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT. II. Zmiana

okresu świadczenia przedmiotu umowy z uwagi na: 1). Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w

szczególności: a). klęski żywiołowe; b). warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2). Zmiany

spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub

błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane; 3). Przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych objętych
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nadzorem; 4). Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a). wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b). nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego,

gdy opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c). konieczność usunięcia błędów lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; d).

zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do

organów administracji, w szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w

tym: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulamin, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych

okolicznościach, terminów wydawania przez organ administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień

itp.; - odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z

przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do

celów realizacji inwestycji; 5). Zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w

rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania

przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II termin

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych

okoliczności. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) siła wyższa

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z

realizacji części przedmiotu umowy; 4) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1

Kodeksu cywilnego, gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.bialobrzegi.pl/ oraz www.bialobrzegi.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy w

Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9 Wydział Inwestycji Infrastruktury i Funduszy

Strukturalnych parter budynku, pokój 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.09.2014

godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9

sekretariat Urzędu, I piętro budynku, pokój 23.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem przetargowym został przewidziany do

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Środowisko,

zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
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środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
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