Nr referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego

IK-UZP/P/5/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.04.2011r.)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie
ul. Komunalna 2
05-250 Radzymin
tel.: 048 22 786 53 96
fax: 048 22 786 50 46
e-mail: wodociagi@radzymin.pl
www.pwik.radzymin.pl

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami regulaminu udzielania zamówień
sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie

Inżynier Kontraktu dla zamówień uzupełniających
1.

Wskazanie strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie opublikowana na stronie internetowej
www.pwik.radzymin.pl.

2. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi USŁUGA INŻYNIERA KONTRAKTU DLA
ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH przy realizacji Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiony został w Części III SIWZ.

3. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe.
3.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.3. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2014 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu zgodnie z Działem IV, Rozdziałem IX Regulaminu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
następujące dokumenty:
a)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich),
b)
aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich),
2) posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia takich osób. W szczególności Wykonawca musi spełniać
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniani oni będą łącznie):
a) wykonać lub wykonywać w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługę polegającą na
wspomaganiu inwestora w realizacji projektu inwestycyjnego na roboty budowlane
o wartości robót budowlanych brutto nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych usług zawierający informacje dotyczące
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te
zostały wykonane należycie.

•


•






b) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:
Lidera Zespołu - niniejsza osoba ma posiadać:
doświadczenie zawodowe obejmujące pełnienie funkcji lidera zespołu wspomagającego
zamawiającego/inwestora w przygotowaniu i realizacji co najmniej 1 projektu inwestycyjnego
na roboty budowlane, o wartości robót budowlanych co najmniej 6.000.000 PLN brutto;
doświadczenie przy realizacji minimum jednego projektu infrastrukturalnego obejmującego
roboty budowlane realizowane w oparciu o tzw. Warunki Kontraktowe FIDIC ,,Czerwona
Książka” lub ,,Żółta Książka”. (Zamawiający dopuszcza warunki równoważne dla FIDIC).
Inspektor Nadzoru- Inżynier Sanitarny:
wykształcenie wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu zespołu wspomagającego
zamawiającego/inwestora w przygotowaniu i realizacji co najmniej 1 projektu inwestycyjnego
na roboty budowlane, o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 6.000.000,00 PLN
brutto.
min. dwuletnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanych
z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych,
posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane wraz z aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

• Inspektor Nadzoru - Inżynier Drogowy
 wykształcenie wyższe techniczne

 min. dwuletnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanych
z zakresu robót drogowych,
 posiadać stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego
 Specjalista ds. obmiarów :
 wykształcenie wyższe techniczne
 doświadczenie w wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i doświadczenie
w kontroli kosztów, umiejętność rozliczania robót w zakresie sieci wodociągowokanalizacyjnych.
• Inspektor Nadzoru - Inżynier ds. Elektryki i AKPiA
 wykształcenie wyższe techniczne
 min. dwuletnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanych
z zakresu elektryki i AKPiA
 posiadać stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wymagane
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywania przez nich czynności sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnianie tego warunku):
a) posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum 150.000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4)

nie podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki określone w Dziale IV,
Rozdziale IX ust. 2 Regulaminu.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku (oraz warunków określonych w ppkt. 1, 2, 3)
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców - oświadczenie może być złożone wspólnie przez wykonawców składających
ofertę wspólną, przy czym winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez Pełnomocnika upoważnionego do
reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy.)
W przypadku wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zasady składania przez nich dokumentów określone w punktach 9.2-9.6
IDW.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100 %.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin w Sekretariacie pok. nr 4 do dnia 05.05.2011r. do godz. 8:20.

8. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni tj. do dnia 04.07.2011r.

9. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Informacje dodatkowe.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3 k.c.
Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidzi taką opcję w
treści ogłoszenia o przetargu.
11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna:
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
14. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Alicja Teodorczyk, tel. tel.: 048 22 786 53 96, e-mail: ateodorczyk@radzymin.pl

Prezes Zarządu
/-/Małgorzata Klimkiewicz

