
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

01-06-2018

Termin składania ofert

11-06-2018

Numer ogłoszenia

1115601

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Moszczenica, ul. Samorządowa 4 , pokój 2 w
nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

1. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę
należy opisać następująco:

Urząd Gminy w Moszczenicy

Oferta w postępowaniu:

ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO - BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMIN: LIPINKI, MOSZCZENICA, ROPA, UŚCIE GORLICKIE.

Nie otwierać przed dniem: 11 czerwca 2018 r. godz. 10:15

2. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim została oznakowana
oferta. Ofertę można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie
przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do siedziby zamawiającego.
4. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - pokój 10 – Urząd Gminy Moszczenica ul.
Samorządowa 4.

w dniu 11 czerwca 2018 r. o godz. 10:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
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Stanisława Szczerba mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18-3541300 w.24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie
usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac
budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: BUDOWA PUNKTÓW
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.
2. Wykaz inwestycji objętych usługą nadzoru inwestorskiego :

Lp. Gmina
1. Lipinki
2. Moszczenica
3. Ropa
4. Uście Gorlickie

Powyższe inwestycje będą prowadzone w tym samym okresie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Kod CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Gmina Lipinki, Moszczenica, Ropa, Uście
Gorlickie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO - BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMIN LIPINKI, MOSZCZENICA, ROPA, UŚCIE GORLICKIE

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług
związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac
budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: BUDOWA PUNKTÓW
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.
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2. Wykaz inwestycji objętych usługą nadzoru inwestorskiego :

Lp. Gmina
1. Lipinki
2. Moszczenica
3. Ropa
4. Uście Gorlickie

Powyższe inwestycje będą prowadzone w tym samym okresie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Kod CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po podpisaniu umowy na
Inspektora Nadzoru. Przewiduje się, że czas pracy Inspektora będzie trwał do dnia odbioru robót
budowlanych objętych wykazem w pkt. III , plus okres zgłaszania wad, gwarancji jakości i rękojmi
wykonania w okresie minimum 36 miesięcy od pełnego zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru i wykonania usługi Inspektora Nadzoru w okresie
gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych (na podstawie umowy zawartej w
wyniku oddzielnego postępowania na roboty budowlane).
Planowane zakończenie i rozliczenie kontraktu na roboty budowlane do 30.09.2019 r.
Przewidywany termin wykonania umowy : zgodnie z terminami realizacji poszczególnych obiektów
wymienionych w pkt. III.
Za wykonywanie usług w zakresie określonym w rozdziale III pkt. 2 SIWZ po przewidywanym terminie
zakończenia prac budowlanych dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje.

Załączniki

SIWZ
Ogłoszenie BZP
załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu;
1.2) spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.
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Wiedza i doświadczenie

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
(wymagane w postępowaniu):

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 2 rozdział V.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zdolność techniczna:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną
do wykonania zamówienia t.j.:
–Inspektor nadzoru Inwestorskiego- branża budowlana konstrukcyjna

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru w branży
budowlanej konstrukcyjnej,
- doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi – pełnienie powyższej roli przy minimum 3
robotach budowlanych, każda o wartości minimum 200 000 zł. (brutto).
Osoba wskazana powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do
powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie
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przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)
lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a
uznanymi w Polsce).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień Umowy w zakresie:
a) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że
realizacja Umowy na Roboty Budowlane lub jego części nie dojdzie do skutku, o ten zakres Robót, który
nie został wykonany i związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia.
e) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej
realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty elektronicznej), numerów
telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc.
f) zmiany podmiotu, którego Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, z którego zasobów
Wykonawca będzie korzystał przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku zmiany podmiotu, którego
Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, który oddał Wykonawcy niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien przekazać
Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że dysponuje własnymi zasobami spełniającymi warunki
określone w SIWZ lub zobowiązanie nowego podmiotu, do udostępnienia Wykonawcy co najmniej takich
samych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Brak
takiego zobowiązania należy traktować jako brak zgody ze strony Zamawiającego na zmianę wykazanego
w Ofercie podmiotu i stanowić będzie naruszenie warunków Umowy przez Wykonawcę.
3. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy. W
przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nich z obowiązków określonych Umową
bądź ich rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zastępstwa przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje.
4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia
odpowiedniego kandydata do zastąpienia Inspektora. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez
Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia
kandydata na Inspektora przez Zamawiającego (w formie pisemnej).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert:
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1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

l.p.
Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1) Cena ( C ) 60 % 60 punktów
2) Czas reakcji na wezwanie inspektora na plac budowy (CZW) 40% 40 punktów

2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci x Max (C)=60pkt
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C)= 60 maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

3. Zasady oceny kryterium „Czas reakcji inspektora” (CZW)
W kryterium „Czas reakcji na wezwanie zamawiającego (nieplanowane)” ocena ofert zostanie dokonana
w następujący sposób: w kryterium tym oceniany zostanie deklarowany czas reakcji Nadzoru na
nieplanowane wezwanie zamawiającego liczone liczbą pełnych godzin od chwili przesłania faksem lub
emailem do stawiennictwa na placu budowy (minimalny czas stawiennictwa to 2 godziny). Waga
kryterium 40%.

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

K min
CZW = x 40pkt.
Kn

K min – najkrótszy deklarowany czas stawienia Nadzoru na placu budowy od chwili przesłania wezwania
wyrażony liczbą pełnych godzin wśród złożonych ofert
Kn – czas wyrażony liczbą pełnych godzin stawienia Nadzoru na placu budowy od chwili przesłania
wezwania wskazany w ofercie ocenianej (n)

Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+CZW

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia
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Podstawy wykluczenia określone w art.24 ust.1 Ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1, pkt. 8 Ustawy PZP.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

2) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn.
zm.);
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11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienie publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdziale V
SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących
wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MOSZCZENICA

Adres

Samorządowa 4

38-321 Moszczenica

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183541300

Fax

18 35 41 085

NIP

7381021958
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Tytuł projektu

Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Lipinki, Moszczenica,Ropa i
Uście Gorlickie

Numer projektu

POIS.02.02.00-00-0016/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Usługowo-Budowlana Zdynia 1 38-315 Uście Gorlickie, 68 793,90 zł brutto

Pełna lista podmiotów

Firma Usługowo-Budowlana Zdynia 1 38-315 Uście Gorlickie
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