
  

Ożarów: Inżynier kontraktu dla termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej 

Numer ogłoszenia: 60342 - 2009; data zamieszczenia: 12.03.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier kontraktu dla termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

jest wykonanie usługi Inzyniera w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w gminie Ożarów finasowanego z środków EOG i gminy Ożarów. Szczegółowy opis zawarty jest w opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.10.00-7, 72.22.40.00-1, 72.51.00.00-3, 74.00.00.00-9, 

74.14.16.00-5, 74.20.00.00-1, 74.23.10.00-7, 74.23.15.40-4. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki -posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia; -nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp; 

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia;- w okresie ostatnich trzech lat od daty przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać co najmniej 

jedną usługę pełnienia funkcji Inżyniera/Inwestora Zastępczego o wartości co najmniej 50 000 zł, na 

kontrakcie obejmującym roboty budowlane, - wskazać do wykonania niniejszego zamówienia 

następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Ekspert nr 1 Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) 

posiadający: - wykształcenie techniczne, ekonomiczne, prawnicze, - minimum 5-letnie doświadczenie 

zawodowe, - doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezydenta na jednym 

kontrakcie obejmującym roboty budowlane, zrealizowanym w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub 

równoważne, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Ekspert nr 2 Inspektor nadzoru w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający: - wykształcenie techniczne, - minimum 5-letnie 

doświadczenie zawodowe, - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych 

na jednym kontrakcie obejmującym roboty budowlane w zakresie budowy/rozbudowy obiektu 

budowlanego, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

Ekspert nr 3 Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej posiadający: - wykształcenie techniczne, - 

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

robót budowlanych na jednym kontrakcie obejmującym roboty w zakresie instalacji sanitarnej w obiekcie 

budowlanym, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

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

i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

Ekspert nr 4 Specjalista ds. rozliczeń - posiadający: - wykształcenie minimum średnie, - doświadczenie 

w prowadzeniu obmiarów i analizy kosztów budowy, na co najmniej jednym kontrakcie na roboty 

budowlane, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. -znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; - spełniac warunki udziału w 

postępowaniu Ocena spełanienia warunków w pistępowaniubędzie prowadzona na podstawie 

przedstawionych dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
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potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy są zobowiązani 

przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; -aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

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

zamówienia albo składania ofert; -wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te 

zostały wykonane należycie; -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

dołączeniem stosownych uprawnień i dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ; -oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w art 22 ustawy PZP.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.ozarow.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 

Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 31.. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2009 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, pokój nr 11 

(sekretariat). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Współfinasowany z mechanizmu fiansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego.. 
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