Ogłoszenie nr 574556-N-2017 z dnia 2017-08-21 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu p.n. „Budowa
budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce
nr 68 i na części działki nr 67, obr. 207 Rzeszów – Śródmieście”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
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:
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: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 69058725500000, ul. al. Łukasza
Cieplińskiego 4 , 35010 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska,
tel. 178 501 776, e-mail administracja@podkarpackie.pl, faks 178 501 701.
Adres strony internetowej (URL):
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: Administracja samorządowa
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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.podkarpackie.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
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 - osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej)
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207
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)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu p.n. „Budowa budynku
administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części
działki nr 67, obr. 207 Rzeszów – Śródmieście”.
Numer referencyjny: OR-IV.272.1.24.2017
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: 1. Opis przedmiotu
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jest pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu p.n. „Budowa budynku administracyjno –
biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z
zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67, obr. 207
Rzeszów – Śródmieście”, obejmującego wykonanie: a) budynku administracyjno –
biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z
instalacjami wewnętrznymi: sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi i
zagospodarowania terenu wokół budynku, b) wykonanie dojazdów, dojść, placu
manewrowego, miejsc postojowych na działce nr 68 w obr. 207 i budowę parkingu
w miejscu części chodnika i dojazdu oraz przebudowa dojazdu na części działki nr

67 w obr. 207 Rzeszów – Śródmieście, c) przyłączy do projektowanego budynku
administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego, w tym przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
policznikowego prądu do zapór i oświetlenia terenu, d) przyłącza
elektroenergetycznego i przyłącza ciepłowniczego, e) wszelkich robót
dodatkowych, które mogą wyniknąć w procesie budowy niezbędnych do
wykonania wyżej opisanego zadania. 2. Zamówienie wykonywane będzie w
oparciu o dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót oraz kosztorysy nakładcze dla zakresu robót budowlanych, nad którymi
pełniona będzie funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. UWAGA!
Szczegółowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, istotne
postanowienia umowy, dokumentacja oraz inne dane zamieszczone są w
ogłoszeniu o zamówieniu nr 2017/S 106-211559 z dnia 03.06.2017 r. oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak OR-IV.272.1.18.2017
zamieszczonych na stronie Zamawiającego (www.bip.podkarpackie.pl) 3. Pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego i obejmuje obowiązki
związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania
inwestycyjnego, w tym w szczególności: 1) W zakresie dokumentacji projektowej:
a. Przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w
jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej. b. Zbadanie projektu pod
względem zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości rozwiązań. c.
Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian
lub uzupełnień dokumentacji lub złożenie Zamawiającemu oświadczenia o braku
uwag w terminie 14 dni od podpisania umowy. 2) W zakresie realizacji projektu,
zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego: a.
Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo –
finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych
niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu. b. Przejęcie od Zamawiającego
obowiązków nadzoru nad budową w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. c.

Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu
budowy. d. Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w
zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących
samodzielne funkcje techniczne. e. Kontrola procesu budowy odnotowywana w
dzienniku budowy, co najmniej dwa razy w tygodniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i co najmniej raz w
tygodniu odnotowywana przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w
specjalności sanitarnej i elektroenergetycznej. f. Pełna koordynacja działań, w
zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji
technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych.
g. Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną,
warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną
wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie. h.
Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. i.
Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola
jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz
obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu. j. Nadzorowanie i
egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapisami Umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą
Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach
publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową,
warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji,
obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur
i standardów realizacji inwestycji. k. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i
wbudowywanych materiałów. l. Kontrola, czy stosowane przez wykonawców
wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem
budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych
materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie. m. Sprawdzanie i terminowe

dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu w terminie
do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Kierownika budowy i/lub Kierowników
robót. n. Stałe, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej
dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz
w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna
być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu. o. Sprawdzanie prawidłowości
protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalnorachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót. p.
Powiadamianie Zamawiającego o odbiorach robót prowadzonych przez podmiot
pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. q. Zgłaszanie projektantowi
zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i
wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień,
rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji
robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. r. Kwalifikowanie zasadności
wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,
oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie
zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen
dokonywanych przez wykonawcę. s. Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie
do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub
Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień. t. W
przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian
sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury
postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym
podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z
Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które
pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu
budowlanego. u. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych,
uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym
przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień. v.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej

Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. w. Opracowanie protokołów
konieczności, oraz opinii i uzasadnień:  na roboty dodatkowe nieprzewidziane i
nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót
objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez
Zamawiającego,  na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji
zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia
przez Zamawiającego; x. Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie
wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia
lub niezbędnych działaniach korygujących. y. Wstrzymanie dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub
spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową. z.
Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów. aa. Organizowanie i prowadzenie
okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z
Zamawiającym i wykonawcami robót nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
(włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych
narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których
udział brać będą Wykonawca robót, Zamawiający, jak również zapewnienie
wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość
wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo żądać
zwołania narady w określonym przez siebie terminie. bb. Wydawanie
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub
elementów. cc. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. dd.
Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań
przeprowadzonych w trakcie budowy. ee. Potwierdzanie faktycznie wykonanych
robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego. ff. Przygotowanie
zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi

przepisami. gg. Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej
uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej
całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez
dokonanie stosownej adnotacji – zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. hh. Przygotowanie i uczestniczenie w
odbiorze końcowym oraz jego ostateczne rozliczenie, w tym w szczególności
czynny udział w toku czynności wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną i
Państwową Inspekcję Sanitarną, przed wydaniem pozytywnego stanowiska w
sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz
w czasie trwania kontroli organu nadzoru budowlanego w związku z obowiązkową
kontrolą, którą przeprowadza właściwy organu nadzoru budowlanego przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, aż do
wydania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku o którym mowa w §
1, ustęp 1 niniejszej Umowy. ii. Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i
wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie
odbioru końcowego. jj. Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za
nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym
przygotowanie i obliczenie wysokości należnych kar i odszkodowań. kk.
Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe
wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi
być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie. ll. Bieżąca kontrola kosztów
inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty umowne inwestycji nie
zostały przekroczone. mm. Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego
Podwykonawcami. 3) W zakresie obsługi informacyjnej – bieżąca obsługa
informacyjna o przebiegu realizacji zadania. 4. Wykonawca będzie wykonywał
Przedmiot Umowy zgodnie z wymienionymi dokumentami i postanowieniami w
niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.2016.1570 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182). Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 t.j.), rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz z
innymi przepisami, od spełniania których uzależnione jest uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie i prawidłowe niezakłócone funkcjonowanie obiektu, a także zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.). 5. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie
uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając
Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

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: 2019-04-30
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu
usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. 2. Przewidywany
termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia 30.04.2019 r.
Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania
protokołu odbioru końcowego. 3. Określony powyżej termin ma jedynie wstępny
charakter informacyjny. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót
budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie,
do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy
na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunek dotyczący: 1) zdolności technicznej lub zawodowej, tzn.
wykonawcy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali
należycie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem zamówienia było pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie obiektu użyteczności
publicznej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 9 000 000,00 zł
brutto). W przypadku wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN
(polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich
opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia
przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów
ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 2) zdolności technicznej lub zawodowej, tzn.
wykonawcy którzy dysponują osobami skierowanymi przez wykonawcę do
realizacji zamówienia tj: a) co najmniej jedną osobą Koordynatora - Inspektora
nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającą uprawnienia do nadzoru
robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278)
lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) co najmniej jedną osobą
Inspektora robót drogowych posiadającą uprawnienia do nadzoru robót w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające,
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; c) co najmniej jedną osobą Inspektora nadzoru robót
sanitarnych posiadającą uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanych w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d) co najmniej jedną
osobą Inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do nadzoru
nad robotami budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278)
lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza łączenie
funkcji określonych w lit. a) - d), w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie
kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.
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 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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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
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:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument
potwierdzający, że podmiot 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; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że podmiot nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
, lub inny dokument potwierdzający, że pomiot 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; 3. Odpis 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; 4. Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, 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 lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub 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.
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
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
1.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10
000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 1.2. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium może być wniesione w jednej
lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.
zm.).
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
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
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:
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
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 osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 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
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:
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: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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: 2017-08-31, godzina: 10:00,
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:
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

