
Drawno: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie

gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn.

Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont

Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer ogłoszenia: 75985 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie , ul. Kościelna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w

okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn. Zwiększenie dostępności do obiektu

kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje

pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie: - realizacji robót - od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia od Wykonawcy robót. - gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót

- od dnia, w którym upłynie okres udzielonej gwarancji lub do dnia odbioru usunięcia usterek od Wykonawcy robót

do dnia odbioru usunięcia usterek od Wykonawcy robót lub Wykonawcy zastępczego, w zależności od tego, który

termin później się kończy. Nadzór inwestorski obejmuje roboty budowlane - remontowe: - roboty przygotowawcze

- rozbiórkowe, wywozy ziemi i gruzu z utylizacją; - docieplenie ścian i ościeży piwnicznych oraz cokołu

polistyrenem ekstrudowanym; - docieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych od wewnątrz wełną mineralną

twardą; - renowacja i izolacja istniejących studzienek doświetlających; - remont ścian zewnętrznych elewacji z

przygotowaniem pod ocieplenie; - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej; - docieplenie ścian i

ościeży budynku styropianem, przejazdu bramowego wełną mineralną, stropodachu; - cokoły elewacji z płytek

klinkierowych; - tynki szlachetne na kominach i renowacja czap kominowych; - uzupełnienie i renowacja elementów

ślusarki; - opaski ochronne wokół budynków oraz roboty towarzyszące; - instalacje sanitarne /c.o., wodociągowa,

odwodnienie, kanalizacja deszczowa/ i elektryczne wraz z siecią oświetlenia zewnętrznego; - roboty rozbiórkowe,
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chodniki i place, drogi i parkingi; - renowacja ścian; - ogrodzenie; - mała architektura, plac zabaw, zieleń; - muszla

koncertowa. Opis zadania podlegającego nadzorowi stanowi dokumentacja projektowa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić lub wnieść

wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -w pieniądzu; -

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; -

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.). Okres ważności

wadium powinien obejmować cały okres związania z ofertą. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na

rachunek bankowy Zamawiającego - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie, z siedzibą w Drawnie, na

konto nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004, z dopiskiem Przetarg wadium - Nadzór Inwestorski DOK, z takim

wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty. Kserokopię dowodu

wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór

oświadczenia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie

wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
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trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r.

Nr 113, poz. 759, tekst jednolity/;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej jednej usługi /potwierdzonej dokumentami, że prace te zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone/ polegającej na nadzorowaniu zadania o rodzaju i wartości

zbliżonej do przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków UE - o wartości minimum 2 mln

zł. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia oraz przedstawionych

dokumentów /referencji/ potwierdzających spełnienie warunku. Do złożenia oświadczenia można

wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie

zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia

wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia i/ lub innych wymaganych

dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

759, tekst jednolity/.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór

oświadczenia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie

wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w

trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 113, poz. 759, tekst jednolity)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że dysponuje osobą lub osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje

zawodowe osób, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru, tj. osobą lub osobami posiadającymi

uprawnienia budowlane w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - drogowej. Do

sporządzenia wykazu osób oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory. Ocena

spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że

wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75...

3 z 7 2011-03-08 10:13



oświadczenia lub jego pełne nie uzupełnianie lub nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego

terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, tekst jednolity/

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór

oświadczenia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie

wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w

trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r.

Nr 113, poz. 759, tekst jednolity/

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 dla

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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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
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postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzające,  że wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 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, 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

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

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

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma
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siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę na formularzu o treści zgodnej we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami/ - wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dokument wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w odniesieniu do: - osób reprezentujących Nadzór na

uzasadniony wniosek nadzoru i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Nadzór nie mógł

przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, - odstąpienia na wniosek Zamawiającego

od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia za pełnienie nadzoru, - zmiany wynagrodzenia

brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - zmiana terminu wykonania umowy w przypadku

zmiany terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych - odpowiednio do tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.drawno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Drawnie ul.

Kościelna 3 73-220 Drawno pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2011

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno sekretariat urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75...
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Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś

Priorytetowa 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja Działanie 5.2 Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa

kulturowego, Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji

kulturalnej..

IV.4.17) Czy 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: tak

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75...
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