Pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego na zadanie
pn. Realizacja zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Kowary Zadanie I

Kowary:

Numer ogłoszenia: 270062 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach , ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj.
dolnośląskie, tel. 075 718-24-16.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.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 czynności zastępstwa
inwestorskiego na zadanie pn. Realizacja zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Kowary - Zadanie
I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest pełnienie czynności Inwestora zastępczego dla potrzeb realizacji zadania pn. Realizacja zadań z
Programu Rewitalizacji Miasta Kowary - Zadanie I. Zadanie I - Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w Centrum etap I obejmuje : - przebudowę istniejących nawierzchni ulicy Pocztowej i
Górniczej, - wykonanie nowych nawierzchni na obszarze pomiędzy ul. Pocztową i rzeką Jedlica a
także na zapleczu budynków usytuowanych przy ul. 1 Maja 10 - 22 oraz bramie przechodniej w
budynku przy ul. 1 Maja 20, - przebudowę i rozbudowę odwodnienia nawierzchni, - przebudowę i
rozbudowę oświetlenia terenu, - usytuowanie elementów małej architektury, w tym fontanny na
działkach nr 105/7 i 105/9 - nasadzenie zieleni, - iluminację Ratusza. Do obowiązków inwestora
zastępczego należy : 1.Przygotowanie i przeprowadzenie, zgodnie z przepisami Prawa zamówień
publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w/w
inwestycji, wg następujących zasad : inwestor zastępczy : - opisze przedmiot zamówienia na
wykonanie inwestycji (w tym sporządzi specyfikację istotnych warunków zamówienia i
specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz dokona oszacowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z przepisami Pzp, - ustanowi komisję przetargową w celu przygotowania i
przeprowadzenia postępowania, w skład której wejdzie pracownik zamawiającego, - dokona
opracowywania przez komisję dokumentów, w tym dokumentów dotyczących wyboru

najkorzystniejszej oferty, - doprowadzi do zawarcia umowy z wykonawcą. 2. Nadzorowanie
wykonania i rozliczenie inwestycji 2.1. Podstawowymi obowiązkami inspektora nadzoru
budowlanego, określonymi w art. 25 Prawa budowlanego, są : - reprezentowanie inwestora na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na
budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, - sprawdzanie jakości wykonanych robót i
wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i
odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
przygotowanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i udział w tych czynnościach
oraz przekazywanie ich do użytkowania, - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz
usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 2.2. W ramach
wykonywanych zadań inspektor nadzoru inwestorskiego, w myśl art. 26 Prawa budowlanego, ma
prawo: wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, żądać od kierownika budowy
lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogła spowodować zagrożenie bądź niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na
budowę. 2.3. Do obowiązków inwestora zastępczego należy wykonywanie w imieniu
zamawiającego w toku całego procesu inwestycyjnego wszystkich czynności, jakie nakładają na
zamawiającego przepisy prawa, wydane decyzje oraz SIWZ, a w tym : - przekazanie wykonawcy
inwestycji wszystkich niezbędnych dokumentów, - przekazanie terenu budowy, dokonanie wpisu do
dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi
robotami, kontrola zgodności realizacji inwestycji z pozwoleniem budowlanym, dokumentacją
techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną
wiedzą techniczną, zasadami technicznymi, przepisami prawnymi, Prawem budowlanym oraz
umową o realizację inwestycji, koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie
ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji, sprawdzanie jakości i ilości
wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola dokumentów potwierdzających
dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrolowanie zgodności
realizacji inwestycji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów, żądanie od kierownika budowy lub
kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, sprawdzanie i
dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, sprawdzanie protokołów
odbiorów częściowych i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, kwalifikowanie,
w uzgodnieniu z zamawiającym, zasadności wykonywania ewentualnych robót dodatkowych,
opiniowanie propozycji zmiany umowy na roboty pod względem zgodności z Prawem zamówień
publicznych i pod względem finansowym, uzgadnianie z zamawiającym wszelkich zmian
projektowych i materiałowych, dokonywanie odbioru zakończonych części robót budowlanych,
dokonywanie odbioru końcowego inwestycji, przygotowanie dokumentów do złożenia przez
zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy
( ustawa Prawo budowlane ), wykonywanie rzeczowego i finansowego rozliczenia projektu oraz
sporządzanie wniosków o płatności i przekazywanie ich za pośrednictwem zamawiającego do

instytucji zarządzającej programem, w zakresie którego zamawiający uzyskał dofinansowanie,
przyjmowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych od wykonawcy inwestycji, bieżąca kontrola
pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich zamawiającemu w terminie
7 dni od daty otrzymania, przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich
zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą
umowie, wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z
właściwym prowadzeniem inwestycji. 2.4. Inwestor zastępczy jest zobowiązany do opracowywania
: comiesięcznych raportów zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę
zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w
zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę
wykonawców, ocenę jakości wykonywania robót i występujących głównych problemów; raporty te
należy złożyć zamawiającemu w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego,
raportów interwencyjnych dotyczących nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na
termin i budżet inwestycji, przekazywanych do zamawiającego w terminie 2 dni od zdarzenia,
raportów rozliczeniowych, składanych w terminie 14 dni od zakończenia etapu inwestycji
określonego w harmonogramie inwestycji. 2.5.Do obowiązków inwestora zastępczego będzie
należało również wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień zamawiającego
z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne inwestycji, w tym w szczególności :
wyegzekwowanie usunięcia ewentualnych wad w ramach gwarancji i rękojmi, przygotowywanie
pisma, skierowanego do wykonawcy inwestycji, zawierającego zgłoszenie wady po otrzymaniu
zawiadomienia od zamawiającego o wadzie, powoływanie, w terminie 7 dni od momentu
zgłoszenia wady, komisji ustalającej występowanie wad i przyczyny ich powstania, egzekwowanie
od wykonawcy inwestycji szybkiego i terminowego usuwania potwierdzonych wad, protokolarne
stwierdzanie przez komisję, przy udziale w niej m.in. Zamawiającego oraz inspektora nadzoru,
usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji, współuczestnictwo, na wniosek zamawiającego, w
dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń dotyczących rękojmi za wady, na koszt
zamawiającego ( chyba że szkodę spowodował inwestor zastępczy )..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 79.71.40.00-2.
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: Zakończenie: 15.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełniają warunki określone w art 22 ust. 1 ustawy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a. wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej jednej usługi zastępstwa inwestorskiego przy robotach budowlanych o wartości brutto
tych robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań
( np. referencje ). b. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji
wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem
niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i
niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i
doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - inspektorem
nadzoru posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej, - inspektorem nadzoru posiadającym
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej,
bez ograniczeń, - inspektorem nadzoru posiadającym uprawienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalności elektrycznej, bez ograniczeń, - specjalistą ds. Finansowych
posiadającym doświadczenie zawodowe w prowadzeniu i rozliczeniu minimum jednego projektu
realizowanego z funduszy unijnych, - specjalistą ds. Zamówień publicznych posiadającym
doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
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
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
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
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b
ustawy, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu,
oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części
udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału.
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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie terminu zakończenia w przypadku: zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe, itp.),
- wystąpienia potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy nie
korzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, - stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej
uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy- termin zakończenia robót może
zostać przedłużony o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowary.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 3 (parter budynku A).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a,
pok. nr 1-2 ( Biuro Obsługi Klienta ).
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 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolośląskiego na
lata 2007-2013. Priorytet 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska
(Miasta) nr 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców..
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

