ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8, tel. 9 4 3 5 2 8 8 10
78-100 K O Ł O B R Z E G

Kołobrzeg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie
- droga powiatowa nr 0274Z - etap I
Numer ogłoszenia: 13729 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu , ul. Gryfitów 8, 78-100
Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3528810, faks 94 3528810.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie
• droga powiatowa nr 0274Z - etap I.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi związanymi z realizacją projektu pn.: Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości
Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad wszelkimi robotami i pracami określonymi w dokumentacji projektowej na
przebudowę ulicy Polnej w m. Ustronie Morskie - droga powiatowej nr 0274Z, etap I. Szczegółową
charakterystykę, zakres oraz ilość robót podlegających nadzorowi określają: SIWZ Wykonawcy
Robót Budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
dokumentacja projektowa - umieszczone na stronie - http://www.zdp.kolobrzeg.pl. Inspektor
będzie świadczyć swoją usługę w trakcie wykonywanych robót budowlanych, w tym także
wykonywanych w ramach zamówień uzupełniających, ich rozliczania oraz w okresie rękojmi za
wady robót budowlanych tj. w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego
odbioru robót budowlanych..
11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2012.
SEKCJA III:
INFORMACJE
I TECHNICZNYM

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
111.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) 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
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej jednego zadania polegającego na
nadzorowaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy drogi o wartości robót budowlanych co najmniej
800 000,00 zł brutto; Wymagane jest potwierdzenie należytego wykonania zadania / zadań
odpowiednimi dokumentami. - Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału
w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia / nie spełnia - na podstawie
dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.: inspektorzy w branżach: - dysponowanie osobą, która będzie pełnić funkcję
inspektora nadzoru branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej bez ograniczeń, - dysponowanie osobą, która będzie pełnić funkcję
inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, - dysponowanie osobą, która będzie pełnić funkcję
inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń, - dysponowanie osobą, która będzie pełnić
funkcję inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń. - Ocena spełniania wyżej
wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia
/ nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
0 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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. l 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. l 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. l pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. l 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
• 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. l 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 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
111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust l ustawy
(druk w załączeniu - formularz 2.2) 1) Formularz oferty (druk w załączeniu - formularz 2.3). 2)
Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy w
załączeniu - załącznik nr 3.1). 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania
innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych zamawiającemu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać
czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest upoważniony. 4) W przypadku wspólnego
ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy złożyć dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 23 ust l i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
111.7) 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
1) zamiana terminu zakończenia przedmiotu może nastąpić jeżeli zostanie wydłużony termin
wykonania robót budowlanych; 2) wystąpią istotne wady i braki w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy, nie dające się przewidzieć lub wykryć na etapie składania ofert do
niniejszego postępowania; 3) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian
w dokumentacji budowlanej na wniosek Zamawiającego lub z ważnych przyczyn obiektywnych
wpływających na bezpieczeństwo obiektu mostowego, na podstawie której Wykonawca realizuje
roboty budowlane, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminach określonych w umowie lub
zgodnie z harmonogramem; 4) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie utrudnienie lub przeszkoda
spowodowana lub dająca się przypisać Zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym
od żadnej ze stron (np. wykopaliska archeologiczne); 5) wyjątkowo niesprzyjające warunki

atmosferyczne (klęska żywiołowa) uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót; 6) nastąpią
zmiany będące następstwem działania organów administracji. 7) Zwiększy się lub zmieni zakres
robót z przyczyn nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy zaakceptowanych przez
Zamawiającego. 8) Zmiana personelu Wykonawcy - może odbywać się na jego pisemny wniosek,
za zgodą Zamawiającego. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.zdp.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,
ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg.
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: Projekt współfinansowany w ramach NPPDL 2012 - 2015.
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: nie

DYREKTOR
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