Jasienica Rosielna 02.02.2012 r.
Numer sprawy: GG.271.1.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
funkcji
Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej
poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”
dot.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Pełnienie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Gmina Jasienica Rosielna zawiadamia o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240
Strona .www.jasienicarosielna.pl
e-mail: : urzad@jasienicarosielna.pl
Godziny urzędowania 7:15 - 15:15
Tel./ fax. (13) 430 60 33
2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://jasienica.bip.krosoft.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna nieodpłatnie uzyskać równieŜ bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie
Specyfikacji jest bezpłatne.
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o moŜliwości
składania i ofert częściowych:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie polega na pełnieniu wielobranŜowej funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy robotach
budowlanych na zadaniu pn.: „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę
budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”.
Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 – Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna. Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
społecznej.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na w/w zadaniu
inwestycyjnym w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania
określonego w umowie.
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Nadzór będący przedmiotem niniejszego postępowania pełniony będzie w następujących branŜach: konstrukcyjno
– budowlanej, sanitarnej, gazociągowej i elektrycznej. Zakres nadzorowanych prac przedstawiono w dokumentacji
technicznej i przedmiarze robót, stanowiących załączniki do specyfikacji. Na koordynatora czynności inspektorów
poszczególnych branŜ wyznaczony zostanie inspektor branŜy konstrukcyjno – budowlanej
Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV: 71000000-8

Usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne.

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia
podwykonawcom:
Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, nie
wykazanym w przedłoŜonej ofercie.
5. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie przewiduje przyjmowania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia zamówienia: od daty podpisania umowy
2. Termin zakończenia zamówienia: do zakończenia i rozliczenia budowy przez Zamawiającego
tj. do dnia 15 stycznia 2013 r.
3. W razie wydłuŜenia się procesu inwestycyjnego ponad okres wskazany w ust. 2 Inspektor Nadzoru
zobowiązuje się na wydłuŜenie umowy do czasu faktycznego jego zakończenia w ramach przedstawionego
w ofercie wynagrodzenia.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki (określone w art. 22 ust. 1
ustawy) dotyczace:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na uznaniu
lub nie uznaniu przez Komisję, Ŝe spełnione – nie spełnione zostały warunki poprzez załączone następujące
dokumenty:
1) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
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Działalność prowadzona
na potrzeby wykonania
uprawnień.
2) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia;

zamówienia nie wymaga

posiadania specjalnych

-wykaz wykonanych - nadzorowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jednej roboty budowlanej lub kilku odpowiadających robotom budowlanym stanowiących przedmiot
zamówienia o łącznej wartości brutto co najmniej 400 000,- zł, oraz załączyć dokumenty potwierdzające,
Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie,
3) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
- wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
sanitarnej, gazociągowej i elektrycznej
- oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
4) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
Usługa nie wymaga zabezpieczenia finansowego
5) Nie spełnienie przynajmniej jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania - odrzuceniem jego oferty.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium -

cena

Waga 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać do dnia: 2012-02-10 do godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240
Pokój nr 13
11. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą za mawiający
moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
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12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej,
na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
16. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 31644-2012 w dniu
02.02.2012 r.
Wójt Gminy
Jasienica Rosielna
Marek Ćwiąkała
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