
Sobótka: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania

pn. Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz

wodociągu Księginice - Sulistrowice

Numer ogłoszenia: 121901 - 2009; data zamieszczenia: 28.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją

zadania pn. Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice - Sulistrowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. 3.1.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania

pn.Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice - Sulistrowice,

polegającego na: 1)zorganizowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych, 2)wykonywaniu czynności zastępstwa inwestycyjnego w

trakcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice

- Sulistrowice, 3)wykonywaniu czynności zastępstwa inwestycyjnego w okresie rękojmi i gwarancji. Inwestor

Zastępczy zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego określającego terminy

zadań objętych jego obowiązkami z zastrzeŜeniem terminów określonych przez Zamawiającego: roboty budowlane

muszą zostać zakończone nie później niŜ do 30 czerwca 2011 r. 3.2. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do

szczegółowych wykonania następujących obowiązków: I. W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

1)Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych w trybie zamówienia publicznego na wybór

wykonawcy. 2)Ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w

zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania zadań, kryteriów oceny ofert

oraz warunków płatności, 3)przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy

oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań oraz przedstawienia ich do zaakceptowania przez

Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Dolnośląskiego na

lata 2007 - 2013, 4)udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, 5)zorganizowanie otwarcia

ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 6)dokonanie oceny złoŜonych ofert, wybór wykonawcy, który złoŜył

ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów i przedstawienie propozycji wybranej oferty do akceptacji

przez Zamawiającego, 7)udzielanie odpowiedzi na protesty złoŜone przez wykonawców, udział w ewentualnych

odwołaniach przez nich wniesionych, 8)wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane. II. W ZAKRESIE

DOKUMENTACJI 1)Współpraca z projektantem, 2)Zgłaszanie projektantowi zastrzeŜeń do dokumentacji i

egzekwowanie od projektanta ewentualnych poprawek, III. W ZAKRESIE WYKONAWSTWA ROBÓT 1)Przekazanie

Wykonawcy dokumentacji projektowej, 2)Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i

przekazanie przy udziale Zamawiającego, 3)Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branŜach

występujących w inwestycji ze wskazaniem inspektora - koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
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4)Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy, jej zgodności z dokumentacją projektową, techniczną,

warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem

budowlanym oraz umową o realizacji inwestycji, 5)Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i jakości

wbudowywanych materiałów, 6)Udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu; 7)Sprawdzanie

protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, 8)Opracowywanie

sprawozdań z wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego i przedstawianie ich Zamawiającemu w następującym

cyklu: raporty comiesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów

wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi

załoŜeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wykonawców, ocenę jakości wykonywanych robót

i występujących głównych problemów, raporty te naleŜy złoŜyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie kaŜdego

miesiąca kalendarzowego, raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na

termin i budŜet inwestycji przekazywane do upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od

zdarzenia, raporty rozliczeniowe składane w terminie 14 dni od zakończenie określonego etapu inwestycji

określonego w Harmonogramie Inwestycji, 9)Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy,

10)Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym

11)PrzedłoŜenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 12)Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, 13)Wstrzymywanie robót budowlanych w

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagroŜenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z

projektem lub pozwoleniem na budowę, 14)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów

podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 15)Doprowadzenie do

odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji przy

załoŜeniu, Ŝe odbierającym jest Zamawiający, 16)Uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu, 17)Egzekwowanie

usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów

częściowych i odbioru końcowego, 18)Udział w rozruchu inwestycji. IV. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ FINASOWYCH

1)Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z

wykonawcą na roboty budowlane, 2)Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez

wykonawcę dokumentacji projektowej oraz wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich

Zamawiającemu do zapłaty, 3)Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym kosztorysów robót,

4)Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych za nienaleŜyte lub nieterminowe wykonanie

zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty został zastrzeŜony w zawartych z wykonawcami umowach.

5)Rozliczenie końcowe inwestycji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.54.10.00-2, 71.52.00.00-9.

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

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Ustala się wadium w wysokości: 20.000,00 zł,

słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 1. Wykonawca wnosi wadium: 1)w pieniądzu, przelewem na kont

zamawiającego: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w

Sobótce, w tytule przelewu prosimy wpisać: Wadium przetargowe Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad

realizacją zadania pn. Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice -

Sulistrowice (Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu

składania ofert, a potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu wpłaty musi być dołączona do oferty).

lub w jednej z poniŜej podanych form: 2)w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3)w gwarancjach

ubezpieczeniowych, 4)poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
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listopada 2000 r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275) Wadium

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie: poręczenia

bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję

Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy zdeponować w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert

(pokój nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty

drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię dokumentu wadialnego, o którym mowa w punkcie IX.1. od 2)

do 4), potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał tego dokumentu,

który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy, a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika

Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium,

jeŜeli: 1)upłynął termin związania ofertą; 2)zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono

zabezpieczenie naleŜytego wykonania tej umowy; 3)Zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia,

a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 3. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2)który

został wykluczony z postępowania; 3)którego oferta została odrzucona. 4. ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego

oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze

zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 5. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu,

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania

umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie

Wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

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

warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c)znajdują się w

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z

postępowania; 2) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonali co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej

przedmiot niniejszego zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze

stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia naleŜy rozumieć usługę polegającą na pełnieniu funkcji

inwestora zastępczego lub funkcji inŜyniera kontraktu przy realizacji budowy o charakterze

wielobranŜowym - w tym branŜe: sanitarna, drogowa, konstrukcyjno-budowlana, elektryczna i

elektroenergetyczna - o wartości co najmniej 4.000.000,00 3) dysponują wykwalifikowaną kadrą

inspektorów nadzoru budowlanego z minimum 5-letnim staŜem w pełnieniu tej funkcji oraz uprawnieniami

w branŜach sanitarnej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedstawić wypełniony formularz ofertowy (wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia: 1)oświadczenie potwierdzające

spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania

art. 24 ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2)aktualny odpis z właściwego rejestru

albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy
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wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3)Zaświadczenie z właściwego Urzędu

Skarbowego oraz z właściwego oddziału ZUS/KRUS potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub

zaświadczeń, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenia na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niŜ 3

miesiące przed terminem składania ofert; 4)wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat

przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających (np. referencji), Ŝe co najmniej 2 usługi

odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia zostały

wykonane naleŜycie; 5)wykaz osób do pełnienia funkcji inwestora nadzoru wraz z opisem posiadanego

doświadczenia z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia prac, dokumentami potwierdzającymi

posiadane uprawnienia i aktualnymi zaświadczeniami właściwej izby samorządu zawodowego. 3. Inne

wymagane oświadczenia i dokumenty: 1)w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik -

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy; 2)w przypadku, gdy wniosek składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie

zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania

pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2

ustawy. 4. Wykonawcy zagraniczni 1)wykonawca zagraniczny zamiast dokumentu określonego w ust.2

pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, 2)jeŜeli w kraju pochodzenia

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

dokumentów wskazanych w pkt 1)Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złoŜone

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych

dokumentów..

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: najniŜsza 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.sobotka.pl/bip.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul.

Rynek 1 55-050 Sobótka pokój 10.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2009 godzina

10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sobótce ul. Rynek 1 55-050 Sobótka Biuro Podawcze- parter budynku..

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: Gmina Sobótka złoŜyła wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Dla

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.
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