
Gmina Moszczenica: ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY

REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMIN LIPINKI, MOSZCZENICA,

ROPA, UŚCIE GORLICKIE.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej  oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 566501-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Podmiot

Gmina Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy ul. Samorządowa 4 38-321 Moszczenica, NIP:

7381021958, REGON: 491892475, reprezentowana przez Pana Jerzego Wałęga- Wójta Gminy

Moszczenica, zwana dalej Liderem

Gmina Lipinki z siedzibą w Lipinkach 38-305 Lipinki 53, NIP: 6851648081, REGON: 370440815,

reprezentowana przez Pana Czesława Rakoczy- Wójta Gminy Lipinki, zwana dalej Partnerem nr 1

Gmina Ropa z siedzibą w Ropie 38-312 Ropa 733, NIP: 7382130282 REGON: 491892660,

reprezentowana przez Pana Jana Morańda- Wójta Gminy Ropa, zwana dalej Partnerem nr 2

Gmina Uście Gorlickie z siedzibą w Uściu Gorlickim 38-315 Uście Gorlickie 80, NIP: 7382144864,

REGON: 491892759, reprezentowana przez Pana Dymitra Rydzanicz- Wójta Gminy Uście Gorlickie,

zwana dalej Partnerem nr 3

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej  – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I . 1) NAZWA I  ADRES: Gmina Moszczenica, krajowy numer identyfikacyjny 49189247500000, ul.

Samorządowa 4 , 38-321 Moszczenica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 541 300, , e-mail

gmina@gminamoszczenica.eu, , faks 183 541 085.

Adres strony internetowej (URL): www.gminamoszczenica.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I . 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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I .3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających: Gmina

Moszczenica - Lider , postepowanie prowadzi Gmina Moszczenica w imieniu i na rzecz pozostałych

Zamawiających tj.: - Gmina Moszczenica - Gmina Lipinki - Gmina Ropa - Gmina Uście Gorlickie

I .4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

https:/bip.malopolska.pl/ ugmoszczenica, www.gminamoszczenica.eu , Baza Konkurencyjności

Adres strony internetowej , na której  zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

https:/bip.malopolska.pl/ ugmoszczenica, www.gminamoszczenica.eu , Baza Konkurencyjności

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej  informacj i można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie
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Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

pocztą, kurierem, osobiście na adres Urząd Gminy Moszczenica, ul. Samorządowa 4 38-321

Moszczenica woj. małopolskie (sekretaria)

Adres:

Urząd Gminy Moszczenica, ul. Samorządowa 4 38-321 Moszczenica woj. małopolskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA I I : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I I .1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU

INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWA

PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMIN

LIPINKI, MOSZCZENICA, ROPA, UŚCIE GORLICKIE.

Numer  referencyjny: OA.271.64.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I I .2) Rodzaj  zamówienia: Usługi

I I .3) Informacja o możliwości składania ofer t częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

I I .4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i i lość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku par tnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 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 : 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.

I I .5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

I I .6) Całkowita war tość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

I I .7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w ar t.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
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o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I I .8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawar ta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-09-30

I I .9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I I I : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I I I .1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III .1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej  działalności zawodowej , o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 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. 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.

Informacje dodatkowe

I II .1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

I II .1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 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
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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 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. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na

wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i

ust. 5 pkt 1 i 8. 8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. Wykonawca,

który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie

ponosi winy. 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim

przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

I I I .2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III .2.1) Podstawy wykluczenia określone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III .2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

I I I .3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryter iów selekcj i

Nie

I I I .4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający żąda od wykonawcy,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a

ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 lit.

a-c. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 5 lit. a-c niniejszej specyfikacji

składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający odpowiednio, że: - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

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 ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6) Oświadczenia, o których mowa w

rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,

składane są w oryginale. 7) Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej,

składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za

zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji

polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8)

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9)

Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić

Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów

pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

I I I .5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III .5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznik nr 6.

I II .5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

I I I .6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

nie dotyczy
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I I I .7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II I .3) - I II .6)

1. Kompletna oferta powinna składać się z: 1) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika

nr 1, 2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

(zwane dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;– zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i 3,

4) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwa w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy), 6)

dokumentów, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za

zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą

chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.

Dz.U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich

podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i

dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy winny być sporządzone

zgodnie z tymi wzorami. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp –

załącznik nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofer t w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofer t

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofer ty war iantowej :

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
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dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcj i elektronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcj i elektronicznej :

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych war tości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) K ryter ia oceny ofer t:

IV.2.2) K ryter ia

Kryteria Znaczenie

Cena ( C ) 60,00

Czas reakcji na wezwanie inspektora na plac budowy (CZW) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której  mowa w ar t. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, par tnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
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Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat par tnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) L icytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawar tej  umowy w stosunku do treści ofer ty, na

podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. 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. 2. 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. 3. 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).
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacj i o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-11, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> PLn 1. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku

polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 2. Dokumenty sporządzone w języku

obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofer tą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert 11.06.2018 r. godzina 10:15 Urząd Gminy Moszczenica ul. Samorządowa 4 38-321

Moszczenica, sala obrad Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 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.
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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.

ZAŁĄCZNIK I  - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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