
Gmina Grodzisko Dolne: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania

polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na

biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu

„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin

Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1

Rozwój OZE

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
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przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisko Dolne, krajowy numer identyfikacyjny 690581710, ul.

Grodzisko Dolne 125 a , 37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17

2428265, e-mail urzad@grodziskodolne.pl, faks 17 2436038.

Adres strony internetowej (URL): www.grodziskodolne.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012

r.- Prawo pocztowe Dz. U. 2017 r. poz. 1481 ) lub osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Grodzisko Dolne , 37- 306 Grodzisko Dolne (sekretariat Urzędu – pok. Nr 16)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
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które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta

Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach

mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

Numer referencyjny: RI.271.18.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
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budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w

ramach realizacji projektu pt.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach

mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, w specjalnościach: 1) Branża

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) Branża konstrukcyjno-budowlana. 3. Zadanie inwestycyjne

w ramach projektu pt.: „„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych

na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, realizowane będzie w formule „dostaw z

montażem”, na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Gminy Miasto Leżajsk- Województwo Podkarpackie

i będzie polegało na doborze urządzeń i instalacji OZE a następnie wykonaniu robót budowlanych i

instalacyjnych w zakresie ich montażu: 1) Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację

techniczną 538 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do

miejsca montażu, w tym: a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 383 zestawów)):  161 zestawów (w

skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych

osób fizycznych,  188 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3)

montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  34 zestawy (w skład, którego wchodzi:

4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, b) w

Mieście Leżajsk (łącznie 155 zestawów):  99 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i

zasobnik 200 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  50 zestawów (w

skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych

osób fizycznych,  6 zestawów (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3)

montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 2) Dostawa i montaż w oparciu o

posiadaną dokumentację techniczną 365 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją

dostosowaną do miejsca montażu, w tym: a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 233 zestawów): 

36 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy

min. 2,16 kWp,  2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,  100 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się

z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,  7 zestawów instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,  63

zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy

min. 4,05 kWp,  5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,  11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się

z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,  6 zestawów instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp,  3
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zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 26 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy

min. 7,02 kWp, b) w Mieście Leżajsk (łącznie 132 zestawów):  1 zestaw instalacji fotowoltaicznych

składających się z max 4 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 1,08 kWp,  16 zestawów

instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16

kWp,  10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,  42 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z

max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,  13 zestaw instalacji fotowoltaicznych

składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,  1 zestaw instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 14 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,78 kWp,  37

zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy

min. 4,05 kWp,  2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,  6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z

max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,  4 zestawy instalacji fotowoltaicznych

składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp, 3) Dostawa i montaż

oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania

budynków w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym: a) w Gminie Grodzisko Dolne

(łącznie 17 szt.):  1 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW,  1 szt. o mocy grzewczej min. 12 kW  3

szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,  1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW,  1 szt. o mocy grzewczej

min. 19 kW,  5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,  3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW,  1 szt. o

mocy grzewczej min. 25 kW,  1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW, b) w Mieście Leżajsk (łącznie 19

szt.):  10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,  5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,  4 szt. o mocy

grzewczej min. 25 kW. 4) Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego

dokumentację techniczną 61 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO,

w tym a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 47 szt.):  40 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min.

3,1 kW,  2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW,  1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c.

o. o mocy min. 13 kW,  3 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW,  1 szt. pomp ciepła

do c. w. u i c. o. o mocy min. 20 kW b) w Mieście Leżajsk (łącznie 14 szt.):  7 szt. pomp ciepła do c.

w. u o mocy min. 4 kW,  2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 8 kW,  1 szt. pomp ciepła

do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW,  2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 12 kW,  2

szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW. 4. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje

w szczególności : Nadzór inwestorski w ramach realizacji projektu pt.: „Montaż i instalacja

odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto

Leżajsk”, w ramach którego wyodrębnia się następujące czynności: 1) Zapewnienie kompleksowego

nadzoru inwestorskiego w branżach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) konstrukcyjno-budowlanej. 2)

Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań inwestycyjnych w

ramach ww. projektu, realizowanych w formule „dostaw z montażem”, tj. nad: a) realizacją umowy z

wykonawcą na właściwy dobór, a następnie wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie

montażu i rozruchu technologicznego: b) realizacją umowy z wykonawcą na, wykonanie i rozruch

systemu monitoringu instalacji w zakresie wskaźników rezultatu dla Projektu; 3) Zapewnienie w

okresie realizacji Projektu, nadzoru inwestorskiego nad funkcjonowaniem instalacji urządzeń

pomiarowych w ramach systemu monitoringu efektów ekologicznych i energetycznych na

zamontowanych instalacjach OZE 4) Nadzór inwestorski nad (robotami budowlano-montażowymi) w

takich odstępach czasu, aby zapewniona została skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia

regularnych inspekcji na terenie budowy każdej instalacji realizowanej w ramach Projektu w celu

sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz montowanych instalacji, zgodnie z praktyką

inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji

projektowej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą prac. Każda

inspekcja w terenie powinna (w tym odbiór techniczny instalacji) być udokumentowana w formie

pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz

czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w

przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. 5)

Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020. 6)

Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych

instalacji z przyjętymi założeniami (projektem) i pozwoleniami na budowę (jeśli będą wymagane), jak

również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 7) Akceptacji proponowanych

rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych na poszczególnych budynkach

objętych projektem w zakresie doboru instalacji OZE, przebiegu i miejsca montażu instalacji 8)

Weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnianych przez Wykonawców Projektu. 9) Weryfikacja, czy

urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości

wykonywanych robót, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie

zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 10) Kontrolowanie

przestrzegania przez Wykonawców robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku

na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska. 11) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich

raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawców robót budowlanych. 12)

Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych i innych

spotkań. 13) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji
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Projektu. 14) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami

(protokołu odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.). 15)

Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i

merytorycznym dot. realizowanego Projektu. 16) Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków

materiałowych Wykonawców. 17) Przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i

ulegających zakryciu, częściowych i końcowych. 18) Uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie

sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej. 19) Zarządzanie całym procesem oddawania

(przekazywania) do użytkowania instalacji OZE na/w budynkach mieszkalnych należących do osób

fizycznych – mieszkańców Gmin objętych projektem 20) Udział w pracach komisji powołanych do

przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn

stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania instalacji oraz kontrola

ich usunięcia w okresie trwania gwarancji. 21) Udział w pracach komisji powołanej do

przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania

gwarancji. 5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający nie określa obowiązku

zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez

inspektora nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. )

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71248000-8

71310000-4

71315210-4

71530000-2

71540000-5

71631300-3

72220000-3

71313430-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-08-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie dotyczy - Zamawiający nie określa.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie dotyczy - Zamawiający nie określa.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: -

jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4015a...

9 z 19 2018-08-30, 12:33



zakresie instalacji i urządzeń cieplnych (w zakresie pozwalającym na kierowanie robotami objętymi

przedmiotem zamówienia) oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją

(w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia

obejmującego: - montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem do

instalacji na budynkach (minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej

usługi nadzoru wynosi 250 sztuk), - montaż instalacji kotłów na biomasę wraz z włączeniem do

instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi

nadzoru wynosi 20 sztuk), - montaż pomp ciepła wraz z włączeniem do instalacji w budynkach

(minimalna ilość instalacji pomp ciepła objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30

sztuk) -jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w

branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych (w zakresie pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem

zamówienia) lub doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia obejmującego

montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość

instalacji objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 150 sztuk ).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – w zakresie warunku określonego w

rozdz. V SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.O nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 2.O spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, w tym: a) o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, b) o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z

podwykonawców. - Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o załącznik nr. 2 do

SIWZ 3.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał. Nr 1 4.Dowód wpłaty wadium 5.
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Wszystkie pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000 złotych 2. Wadium może być

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.

110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek

bankowy Zamawiającego: BS Leżajsk o/Grodzisko Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005 z

adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.271.18.2018 4. Za skuteczne wniesienie wadium w

pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego

przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i

płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi

przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy),

beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności

gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia

kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a

oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku

wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu

wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres

związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Zamawiający
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zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie

wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium

na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą

również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach

określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie personelu 40,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art.144 ustawy PZP oraz
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w niniejszej umowie. 2.Zamawiajcy przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian

postanowień zawartej umowy: a) w zakresie wynagrodzenia – gdy nastąpi zmiana podatku od towarów

i usług VAT w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będąca różnicą

pomiędzy dotychczasową kwotą VAT a kwotą VAT po zmianie tego podatku b) w zakresie terminu

wykonania usługi – w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych związanych z

realizacją inwestycji. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia wykonawcy c) jeżeli nastąpi

konieczność zmiany osób kluczowych do realizacji umowy wyszczególnionych w paragrafie 2 ust 1 .

Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż

kwalifikacje osoby wymienionej w umowie d) strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych ,

omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach

publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają pod

rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony. 4.

Nie stanowi zmiany Umowy zmian adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie dokonywane

w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia

go drugiej Stronie. 5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego

powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji. W przypadku

naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres

będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-10, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Język Polski
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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