Krotoszyn: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach
przedsięwzięcia pn.: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa
polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn
Numer ogłoszenia: 303905 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn , ul. Hugona Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, woj.
wielkopolskie, tel. 062 7227454, faks 062 7228251.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.krotoszyn.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 Inżyniera Kontraktu w
ramach przedsięwzięcia pn.: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego
zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i
budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn. Roboty budowlane będą realizowane
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót, przepisami BHP, oraz warunkami zawartego Kontraktu na roboty
budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC dla Budowy dla robót inżynieryjno budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008
(tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
Usługa pełnienia funkcji Inżyniera polega na zarządzaniu w/w Kontraktem tj. m.in.: wykonywanie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w
Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
ze zm.), sporządzanie raportów oraz rozliczenie finansowe Kontraktu. Wykonawca będzie wykonywał
obowiązki zgodnie z zawartą umową o usługę Inżyniera i Warunkami Kontraktowymi FIDIC - pn.
Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiającego - 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999)
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. Przedmiotowe zarządzanie będzie
wykonywane zgodnie z zasadami realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Cześci III
niniejszej SIWZ pn.: Opis Przedmiotu Zamówienia (tj. OPZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.54.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 47.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres
zwiazania ofertą - wadium w wysokości 5.000,00 PLN
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
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę
nadzoru inwestorskiego oraz rozliczenia końcowego kontraktu o wartości co najmniej 6 000
000 PLN (brutto) realizowaną zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC - pn. Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiającego. Wykazane zadania winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że
usługi zostały wykonane należycie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w/w usługi oraz przedłoży
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca zapewni osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: 1) Ekspert nr 1: Kierownik Zespołu - Inspektor
nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, który posiada: - uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie dla których ograniczenia,
zgodnie z § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006
r. w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku
inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert,
wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony
zaświadczeniem właściwej Izby - minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe - liczone od
dnia uzyskania uprawnień, - doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych melioracji

•

wodnych oraz wykaże się zadaniami o łącznej wartości min. 2.000.000 PLN (brutto) w tym
przynajmniej 1 (jednym) zadaniem o wartości min. 500.000 PLN (brutto). 2) Ekspert nr 2:
Inżynier Rezydent (Koordynator), który posiada: - minimum 5 letnie doświadczenie
zawodowe, - doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu projektami w zakresie budowy
oraz wykaże się doświadczeniem przy minimum 1 zakończonym zamówieniu
zrealizowanym w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, czerwona książka o wartości robót
nie mniejszej niż 5.000.000 PLN (brutto). 3) Ekspert nr 3: Inspektor nadzoru w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie dla których ograniczenia, zgodnie z §
17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w
odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria
środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych (lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę
członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej
Izby - minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe - liczone od dnia uzyskania uprawnień, doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy
lub przebudowy budowli hydrotechnicznych oraz wykaże się zadaniami o łącznej wartości
min. 1.000.000 PLN (brutto). 4) Ekspert nr 4: Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby
samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby. 5) Ekspert nr 5:
Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który posiada: - uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez
ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania
ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony
zaświadczeniem właściwej Izby. 6) Ekspert nr 6: Inspektor nadzoru w specjalności
drogowej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę
członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej
Izby. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełnia warunek,
jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia), mogących
wykonywać ww. funkcje
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej
wykonanie zamówienia: posiada ubezpieczenie od OC o sumie gwarancyjnej nie mniejszej

niż 200.000 PLN. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca
spełnia warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę
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, 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

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
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. 1
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. 1 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

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy W przypadku, gdy ofertę składają
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu
pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w
których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku

udziału w postępowaniu Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego
kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.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
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
oferty wykonawcy w zakresie: a) zmiany terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w związku
ze zmianą terminu wykonania nadzorowanych niniejszą umową robót budowlanych w następujących
przypadkach : - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność
przerwania robót budowlanych, - działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin
wykonania robót np. klęski żywiołowe, strajki, - wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ
na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, - wystąpienia poważnych rozbieżności między
dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania
robót, - wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub nie wykonanych. b) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c)
zmian kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, d) zmian wynikających ze zmiany
danych podmiotowych Wykonawcy, e) zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia
umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne
dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, pok. 63. W przypadku odbioru wersji papierowej SIWZ
w Zamawiającego, cena - 9 PLN + ew. koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.11.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn,
pok. 63.
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 za środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013 - działanie 3.5
Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na
terenie województwa..

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

