Ogłoszenie nr 2021/BZP 00272723/01 z dnia 2021-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej nr 160049Z w miejscowości
Pałowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Postomino 30
1.5.2.) Miejscowość: Postomino
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej nr 160049Z w miejscowości
Pałowo
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ec7b77e-47a4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00272723/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-17 14:19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002212/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w
miejscowosci Pałowo
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://postomino.bip.net.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów
stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę przekazania na ePUAP.
5) Dane postępowania można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania w miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt 26 SWZ
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3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.32.2021.SS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru przy przebudowie drogi gminnej nr
160049Z w miejscowości Pałowo.
2. Opis robót budowlanych został określony w dokumentacji dostępnej na stronie
www.postomino.bip.net.pl.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu
końcowego bezusterkowego odbioru robót dla inwestycji. Termin realizacji robót budowlanych: 7
miesięcy od dnia podpisania umowy. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.
4. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje przede
wszystkim:
1) ochronę interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru,
2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem
na budowę, umową z wykonawcą robót budowlanych oraz przepisami prawa budowlanego i
sztuką budowlaną,
3) sprawdzanie i rozliczanie faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową zawartą z
wykonawcą wraz z potwierdzaniem kwot do zapłaty,
4) sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej
składanej przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczych,
5) sporządzanie kalkulacji porównawczej w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
6) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek,
8) uczestnictwo w przeglądach,
9) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych,
10) udział w odbiorze inwestycji,
11) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem
ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności,
12) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków materiałowych,
13) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę robót,
14) kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy
i w otoczeniu,
15) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp, przepisów p. poż.,
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ochrony środowiska,
16) pobyt na placu budowy w odstępstwach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy
nadzór, tj. co najmniej 1 raz w tygodniu, w czasie prowadzenia robót przez Wykonawcę robót.
Każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wcześniejszym
(min. 1-dniowe wyprzedzenie) poinformowaniu telefonicznym lub mailowym Zamawiającego o
czasie przybycia na teren budowy;
17) informowanie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia wszelkich
okoliczności mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez
wykonawcę robót budowlanych, zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej lub przedmiarach robót,
18) udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w terminie 4 dni roboczych od złożenia
zapytania (termin ten obejmuje uzyskanie od Zamawiającego akceptacji projektu odpowiedzi);
przed udzieleniem odpowiedzi Wykonawcy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu projektu tej odpowiedzi i uzyskania akceptacji w tym zakresie,
19) co najmniej 1 raz na 2 tygodnie składanie informacji o stanie zaawansowania robót
inwestycji opisanej w Opisie przedmiotu zamówienia, przyczynach ewentualnych opóźnień i
zagrożeń
w wykonywaniu robót i stosunku Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia,
20) realizację ustaleń, decyzji i poleceń podjętych w czasie spotkań z zakresu prowadzenia robót
budowlanych,
21) odpowiedzialność za przepływ informacji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a
Inspektorem nadzoru,
22) przekazywanie wszelkich odpowiedzi na zapytania, informacji drogą elektroniczną - mailem
zarówno Zamawiającemu (e-mail: ug@postomino.pl lub a.franczak@postomino.pl) jak i
Wykonawcy robót,
23) udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji zadania na żądanie Zamawiającego
oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji na żądanie Zamawiającego,
24) stałe konsultacje i doradztwo na rzecz zamawiającego, opiniowanie ewentualnych zmian w
dokumentacji,
25) dokonanie innych niezbędnych czynności konsultingowych dla Zamawiającego na etapie
realizacji inwestycji.
5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedzialni są za prowadzenie nadzoru robót
budowlanych zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333)
sztuką i wiedzą budowlaną, przepisami i normami, dokumentacją projektową, projektami
wykonawczymi, przedmiarami robót oraz Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby/firmy, które wykonują
jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robót budowlanych, w czasie realizacji niniejszej
umowy,
2) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca (Inspektor nadzoru) nie jest upoważniony
do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej inwestycji,
3) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe
spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji,
które nie zostały wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego,
4) Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonane lub
nienależyte wykonanie usług objętych niniejszą umową, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, w
szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,
5) Inspektor Nadzoru zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia
na budowę lub na miejsce narad.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie
zdolności technicznej lub zawodowej
1) w zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do
realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
a) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robotami
budowlanymi branży drogowej,
b) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robotami
budowlanymi branży elektrycznej.
2. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym
przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Formularz oferty; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw
wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy;
oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie
art. 117 ust. 4 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo -jeżeli
dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności robotami budowlanymi odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, 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 zgodnie z załącznikiem nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych
zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie zmiany terminu realizacji umowy w
przypadku:
1) zmiany terminu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego,
2) wystąpienia siły wyższej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-25 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: "Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
- https://miniportal.uzp.gov.pl
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-25 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-24
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