Olsztyn: pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania
polegającego na rozbudowie, przebudowie i modernizacji Drogowego
Przejścia Granicznego w Bezledach - etap II
Numer ogłoszenia: 80905 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki , Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5232779, faks 89 5232779.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.uw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad
realizacją zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i modernizacji Drogowego Przejścia Granicznego w
Bezledach - etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa
pełnienia funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i
modernizacji Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach - etap II, obejmująca swoim zakresem: 1)
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez
wykonawcę robót, 2) obsługę okresu gwarancyjnego, tj.: a) nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w
trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,
b) przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem zamawiającego. 2. W ramach rozbudowy, przebudowy
i modernizacji Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach - etap II przewiduje się wykonanie następujących
robót budowlanych: 1) budowę oczyszczalni ścieków o wydajności 35,0 m3/d, 2) budowę drogi dojazdowej do
oczyszczalni ścieków, a takŜe roboty ziemne i fundamentowe niezbędne do posadowienia oczyszczalni, 3)
przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, 4) przebudowę i zabezpieczenie istniejącej
infrastruktury elektroenergetycznej podczas prac związanych z przebudową sieci kanalizacji oraz układu
drogowego, 5) wykonanie zasilania oczyszczalni ścieków. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty
jest w projekcie umowy - załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
wykonawcy usług, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.31.80.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług na kwotę nie mniejszą niŜ 25.000,00
złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy) kaŜda, polegających na pełnieniu funkcji inwestora
zastępczego (inspektora nadzoru, inŜyniera kontraktu, itp.) nad robotami budowlanymi obejmującymi
budowę (przebudowę, rozbudowę, modernizację, remont) oczyszczalni ścieków, których wartość była
nie mniejsza niŜ 1.400.000,00 złotych brutto kaŜda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a)inspektorem nadzoru ds.
sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub

odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane umoŜliwiające wykonywanie tych samych czynności,
do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności,
dysponującym doświadczeniem w postaci pełnienia funkcji inspektora nadzoru co najmniej na dwóch
zadaniach budowlanych, b) inspektorem nadzoru ds. drogowych posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności drogowej lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane umoŜliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane tej specjalności, dysponującym doświadczeniem w postaci pełnienia funkcji
inspektora nadzoru co najmniej na dwóch zadaniach budowlanych, c) inspektorem nadzoru ds.
elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im waŜne uprawienia
budowlane umoŜliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, dysponującym doświadczeniem w
postaci pełnienia funkcji inspektora nadzoru co najmniej na dwóch zadaniach budowlanych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 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
naleŜycie;



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
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;



oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli 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 niŜ 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
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Ŝe:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) opracowanie
zawierające informacje odnoszące się do kryterium wartość techniczna, obejmujące analizę zamówienia ze
wskazaniem problemów i zagroŜeń związanych z jego realizacją oraz sposób ich rozwiązania lub zapobieŜenia
im; niedołączenie opracowania nie powoduje niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, natomiast jego dołączenie moŜe spowodować przyznanie dodatkowej punktacji, 3) w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do
pełnomocnictwa naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące pełnomocnictwo są
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, 4) formularz oferty i załączniki do oferty
muszą być podpisane przez osobę/osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,
upowaŜnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych;
pełnomocnictwa (upowaŜnienia) muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Wartość techniczna - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyŜszej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie
wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 2) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie
realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych
korzystnych dla Zamawiającego; w powyŜszej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone. 2.
Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złoŜenie przez jedną ze Stron wniosku i jego
akceptacja przez Stronę drugą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.olsztyn.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 10-575 Olsztyn, al. Marszałka
J. Piłsudskiego 7/9, pokój 316.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015
godzina 10:00, miejsce: 10-575 Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój 354.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

