Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.gminabocki.pl

Boćki: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą:
Dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na terenie Gminy Boćki w ramach Projektu:
Boćki - Gmina pozytywne j energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez
montaż kolektorów słonecznych.
Numer ogłos zenia: 213989 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boćki , Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, woj.
podlaskie, tel. 85 7319610; 7319620, faks 85 7319612.


Adres strony internetowe j zamawiającego: www.gminabocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu prze z zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą: Dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na
terenie Gminy Boćki w ramach Projektu: Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zadaniu pod nazwą: Dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na terenie
Gminy Boćki w ramach Projektu: Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonywanie usług określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822 ze zm.) w
zakresie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych. 3. Inwestycja w zakresie dostawy i montażu będzie realizowana na terenie
Gminy Boćki. 4. Zakres rzeczowy inwestycji na którą będzie sprawowany Nadzór
Inwestorski, zawarty został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.7) Czy dopus zcza się złożenie oferty częściowe j: nie.
II.1.8) Czy dopus zcza się złożenie oferty wariantowe j: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
29.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
je żeli prze pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dla tego warunku. Ocena
spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnieniu warunków w postępowaniu, zgodnie z formułą: spełnia / nie
spełnia.
III.3.2) Wiedza i doś wiadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna
wykazanie się przez Wykonawcę w ostatnich 3 latach przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie - realizacją, wykonaniem ,co najmniej 2 nadzorów inwestorskich
których przedmiotem była inwestycja w zakresie dostawy z montażem min. 50
instalacji solarnych każda. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na
podstawie złożonego wykazu zrealizowanych zamówień oraz załączonych
dowodów potwierdzających należyte wykonanie, zgodnie z formułą: spełnia /
nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dla tego warunku. Ocena
spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnieniu warunków w postępowaniu, zgodnie z formułą: spełnia / nie
spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że dysponuje: minimum 1 osobą
należącą do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającą uprawnienia do
pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dla tego warunku. Ocena
spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnieniu warunków w postępowaniu, zgodnie z formułą: spełnia / nie
spełnia.

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 prze z wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oś wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
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 do 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 potwie rdze nia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nale ży przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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.3) ZMIANA UMOWY
prze widuje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopus zczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian
do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego w zakresie następującym: 1) zmiana podwykonawcy uczestniczącego w
realizacji umowy w wypadku, kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie; 2)
zmiany zakresu podwykonawstwa; 3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert
wykazał podwykonawcę na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Spełnienie warunków udziału winno być wykazane na: a) dzień składania ofert
w postępowaniu lub b) dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany, (do wyboru przez
Wykonawcę). Sposób dokumentowania wymagań pozwalających wykazać ich spełnienie
musi być zgodny z wymaganiami SIWZ; 4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5)
zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: a) Wykonawca z własnej inicjatywy może
zmienić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w następujących przypadkach: śmierci, choroby
lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru, niewywiązania się inspektora nadzoru z
obowiązków wynikających z umowy jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty
uprawnień itp.); b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeżeli uzna, że dotychczasowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie
wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Nowo powołany Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego musi posiadać takie same uprawnienia i spełniać wymogi określone
w SIWZ. 2. Zmiany jak wyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego
wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony inte rnetowe j, na które j jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.gminabocki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3, sekretariat.
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 - Dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na terenie
Gminy Boćki w ramach projektu: Boćki - gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych, jest dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury Ochrony
Środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska..

IV.4.17) Czy prze widuje się unie ważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi ś rodków z pomocy udzielone j przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być prze znaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

