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

www.bip.ozarow.pl

Ożarów: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestor skiego w bran ży

drogowej i sanitarnej i elektrycznej dla zadania pn.  Kompleksowa

rewitalizacja miasta O żarowa

Numer ogłoszenia: 236790 - 2014; data zamieszczenia: 1 5.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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.

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:  Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru

inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej i elektrycznej dla zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta

Ożarowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji

zadania inwestorskiego związanego z Kompleksową rewitalizacją miasta Ożarowa. A - zadanie nr 1 - pełnienie

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, B-zadanie nr 2 pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego branży sanitarnej C-zadanie nr 3 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży

elektrycznej Posiadających uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), Do podstawowych obowiązków Inspektora będzie

należało wykonywanie obowiązków określonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo budowlane a w

szczególności: a)reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy b)sprawdzanie jakości wykonywanych robót,

wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i

niedopuszczonych do obrotu i stosowania, c)sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

1 z 6 2014-07-15 13:44



gotowych robót właściwych branży i przekazywanie ich do użytkowania, d)potwierdzanie faktycznie wykonanych

robót oraz usuwanie powstałych wad, e)nadzór nad terminowością wykonywanych robót zgodnie z

harmonogramem inwestycji, f)kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy w zakresie ciągłości i

bieżącego dokonywania wpisów, g)zapoznanie się warunkami umowy z wykonawcą robót, h)wspieranie

zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z

realizacja umowy, i)zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności

z wymogami Zamawiającego, j)w przypadku gdy postęp robót budowlanych nie był zadowalający z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy robót, poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach jakie należy podjąć w

celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane,

k)prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie budowy celu

sprawdzenia jakości wykonywanych robót, l)dokonywanie czynności związanych odbiorem częściowym,

technicznym i końcowym oraz dokonywanie odbiorów końcowych przy udziale i akceptacji zamawiającego, m)

organizowanie narad technicznych i innych z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót i innych

zainteresowanych oraz sporządzenie pisemnych protokołów z ich ustaleń, n) sprawdzanie i opiniowanie

wniosków wykonawcy robót w sprawie robót nieprzewidzianych, a także ich ustalenia sposobu i terminu

wykonania tych robót, o) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora

nadzoru i kierownika budowy, p)wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych

roszczeń i sporów wywołanych realizacja umowy, q)obowiązkowa obecność inspektora nadzoru na placu budowy

w następującym porządku: - branża drogowa codziennie podczas prowadzonych robót - branża sanitarna

codziennie podczas prowadzonych robót - branża elektryczna w miarę potrzeb, na wezwanie Zamawiającego

3.Zakres zamówienia obejmuje nadzór na inwestorski nad: SIECI a)Budowa sieci wodociągowej z rur PE SDR 17

wraz ze studniami pomiarowymi oraz zasuwami /ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. Bohaterów Monte Cassino, Osiedle

Wzgórze, ul. Stodolna, ul. Spacerowa, ul. Mazurkiewicza- długość rury PE SDR 17 110- 2847,3 m, 160- 1874,5m,

200- 643,7m. b)Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP wraz z osadnikami /Os. Wzgórze, ul. Ostrowiecka,

ul. Stodolna, ul. Mickiewicza, ul. Partyzantów /. Długość 2718,4mb. c)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur

kamionkowych wraz z osadnikami tłuszczu - ZSO, Technikum, Przedszkole/Os. Wzgórze, ul. Leśna, ul. Stodolna,

ul. Ostrowiecka, ul. Partyzantów, ul. Mazurkiewicza, ul. Polna, ul. Szkolna , ul. Klonowa/. Długość rury

kamionkowe DN 300- 930,03m, rury kamionkowe DN 200- 4690,6m. OŚWIETLENIE d)Budowa oświetlenia

ulicznego ul. Stodolna oraz przed technikum. e)Wymiana słupów oświetleniowych wraz z lampami, teren wokół

garaży, f) Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Leśnej wzdłuż stadionu NAWIERZCHNIE g)Chodniki -

przebudowa (istniejąca kostkę należy zdemontować, ułożyć na palety i odwieźć na bazę Spółdzielni

Mieszkaniowej lub bazę ZGKiM w odl. do 3 km, ułożyć nowe chodniki z kostki betonowej 6 lub 8 cm), h)Budowa

chodników, i)Odbudowa nawierzchni ulic ( należy wykonać frezowanie całej nawierzchni asfaltowych, uzyskany

destrukt odwieść na odległość do 3 km ZGKiM, i wykonać nawierzchnie 4 cm podbudowy i 4 cm ścieralnej),

j)Parkingi 57, 20, 23, 14 i 15, 42, 46, parking za EURO, przy garażach, ul. Stodolna, przed młynem ul. Kolejowa.

Parking za blokiem ul. Stodolna 5 i umocnienie skarpy k)Frezowanie i nowa nakładka w ul. Brzozowa /Klonowa -

Lipowa/. ZAGOSPODAROWANIE TERENU- POZOSTAŁE OBIEKTY m)Budowa boiska przy bloku 43 do tenisa

ziemnego (trawa sztuczna), budowa boiska przy bloku 45 do koszykówki (poliuretan) n)Tablice informacyjne -
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pamiątkowe 2 sztuki (wymiary tablic 220x170) o)Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Mazurkiewicza -

wykonanie elewacji, parkingu, przyłącze kanalizacyjne. p)Wykonanie nowych trawników po wykopach.

q)Odbudowa boiska trawiastego przy stadionie na ul. Leśnej r)Wykonanie EKO DRIVE przed sklepami na

pasażu, s)Progi zwalniające z kostki betonowej: przed technikum, przed blokiem 15, przed blokiem 31, przed

blokiem 42 przed blokiem 43,przed blokiem 18 t)Teren przedszkola- budowa ogrodzenia, separator tłuszczu

u)ZSO- budowa ogrodzenia, separator tłuszczu, utwardzenie placów: wzdłuż ulicy Ostrowieckiej, wzdłuż ulicy

Stodolnej, ułożenie kostki brukowej przed wejściem do szkoły, umocnienie skarpy przed boiskiem

wielofunkcyjnym, montaż 2 kompletów piłkochwytów, v)Środowiskowy Dom Samopomocy - utwardzenie wjazdu

na nieruchomość w)Separatory na kanalizacji burzowej: ul. Leśna, ul. Spacerowa, ul. Ogrodowa, rondo (2 szt.),

ul. Partyzantów x)Demontaż i ponowny montaż oznakowania pionowego na terenie wykonywanej inwestycji

zgodnie z projektem organizacji ruchu posiadanym przez inwestora sztuk 210 y)Malowanie linii segregacyjnych

na wykonanych nowych powierzchniach. Obecnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych na

kompleksową rewitalizacje miasta Ożarowa. PREWIDYWANA WARTOŚĆ ROBÓT ROBOTY DROGOWE ok 5

milionów ROBOTY SANITARNE ok 9 milionów ROBOTY ELEKTRYCZNE ok 150 tysięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  wadium nie jest wymagane

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 warunku w tym zakresie. ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich

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

w tym okresie wykonał należycie co najmniej : CZĘŚĆ I jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru

inwestorskiego lub kierownika budowy w branży drogowej obejmującą remont, budowę nawierzchni
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dróg o wartości robót budowlanych minimum 2 000 000,00zł CZĘŚĆ II jedną usługę polegającą na

pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w branży sanitarnej obejmującą budowę sieci

kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości robót budowlanych minimum 4 000 000,00zł CZĘŚĆ

III jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w branży

elektrycznej obejmującą roboty elektroenergetyczne zewnętrzne (uzbrojenie terenu) o wartości

minimum 100 000,00zł Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i

dokumentów złożonych do oferty zgodnie z SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: CZĘŚĆ I Wykonawca będzie dysponował

co najmniej jedną osoba z uprawnieniami o specjalności drogowej bez ograniczeń lub

odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniejszej

obowiązujących przepisów CZĘŚĆ II Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osoba z

uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ; instalacji i urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im

uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów CZĘŚĆ

III Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osoba z uprawnieniami o specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznymi, ograniczeń

lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniejszej

obowiązujących przepisów Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie

oświadczeń i dokumentów złożonych do oferty zgodnie z SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych

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:

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

wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

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

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania 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;

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,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

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

zamówienia albo składania ofert;

III.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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.ozarow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Ożarowie ul.

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

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.07.2014

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, pokój nr 11 sekretariat.

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:  nie dotyczy.

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

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
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