Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.jastarnia.pl

Jastarnia: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru (z moŜliwością składania ofert
częściowych) dla projektu Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z
dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w
Kuźnicy
Numer ogłoszenia: 251324 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Jastarni , ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj.
pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastarnia.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 funkcji inspektorów
nadzoru (z moŜliwością składania ofert częściowych) dla projektu Budowa budynku
magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na
terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla projektu Budowa budynku
magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na
terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy opracowanego przez firmę JM
ARCHITEKCI Sp. z o.o., Gdańsk 2009 r., dla którego uzyskano finansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013, w ramach
Środka 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach. 3.2. Projekt
Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji
deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy, obejmuje realizację
następującego zakresu rzeczowego robót: - budowę budynku magazynowego wraz z
dojazdem do poszczególnych boksów rybackich wraz z zagospodarowaniem terenu - budynek
przeznaczony będzie pod magazyn indywidualnego sprzętu rybackiego; w budynku

znajdować się będzie piętnaście oddzielnych boksów dostępnych z zewnątrz poprzez
indywidualne bramy; boksy przeznaczone są na sprzęt rybacki (tyczki, boje, sieci),
Szczegółowy opis zakresu nadzorowanych robót budowlanych znajduje się w dokumentacji
budowlano - wykonawczej stanowiącej załączniki do niniejszej specyfikacji: nr 3 urbanistyka ( uwaga: zamówienie nie obejmuje zagospodarowania zieleni wokół krzyŜa w
porcie ) nr 4 - architektura i BIOZ nr 4a - architektura - zmiany nr 5 - konstrukcja nr 5a konstrukcja - zmiany nr 6 - instalacje elektryczne nr 7 - kanalizacja deszczowa nr 8 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr 9 - przedmiary robót (
uwaga: w kosztorysie ofertowym nie naleŜy ujmować poz. nr 2 - Nawierzchnia z kostki
betonowej z przedmiaru kanalizacji deszczowej i zagospodarowania terenu) ..
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 złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Informacja o doświadczeniu Inspektora na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 8 do Formularza oferty. Informacja musi potwierdzać, iŜ
Inspektor Nadzoru posiada minimum 5 lat praktyki zawodowej jako Inspektor
Nadzoru robót dla części A lub B lub C lub D zamówienia, legitymując się
odpowiednimi uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - inŜynierskiej
oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby InŜynierów
Budownictwa i polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia (nie dotyczy w
przypadku ubezpieczenia poprzez Izbę, o ile podano w treści zaświadczenia

Izby) odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
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, naleŜy przedłoŜyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ 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 jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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. 1 pkt 2
ustawy

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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

JeŜeli 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, Ŝe:

•

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niŜ 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. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złoŜone 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, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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 moŜliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w zakresie: a) terminu zakończenia realizacji
niniejszej umowy w przypadku zmiany terminu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do
odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych b) zmiany terminu realizacji niniejszej umowy
jeŜeli zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli
przewidzieć, c) zmiany wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy jeŜeli wynika ze zmian
ustawowych stawki VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pokój 304.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140
Jastarnia, pokój 101.
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: Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013, w ramach Środka 3.3
Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach..
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

