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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262290-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Dzierżoniów: Usługi zarządzania budową
2010/S 171-262290
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25 a
Kontaktowy: WiK Sp. z o.o.
Do wiadomości: Aneta Nowak
58-200 Dzierżoniów
POLSKA
Tel. +48 748322053
E-mail: pp@wik.dzierzoniow.pl
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.wik.dzierzoniow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Spółka Prawa Handlowego
Środowisko
Inne Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług Dzierżoniów.
Kod NUTS PL518

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
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II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”,
przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, dla 11 z 13 zadań wchodzących w zakres
tego projektu, tworzących 5 odrębnych Kontraktów na roboty budowlano-montażowe:
— kontrakt 6 - Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim,
— kontrakt 7 - Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie, Przebudowa SUW w Kamionkach, Budowa SUW w
Niemczy przy ul. Sienkiewicza,
— kontrakt 8 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Dzierżoniowie,
— kontrakt 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach, Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w
Dzierżoniowie, Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie,
— kontrakt 10 - Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000 m3, Budowa wodociągu
tranzytowego Dzierżoniów - Włóki.
Inżynier w ramach niniejszej umowy przeprowadzi również kontrolę dwóch pozostałych zadań, wchodzących w
zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego
– etap I”, tj.:
— kontrakt 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie,
— kontrakt 5 - Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna.
W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji ww. kontraktów, zgłosi je Zamawiającemu wraz z opinią i
propozycją ich rozwiązania.
2) Całość robót budowlanych zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją
projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP,
oraz warunkami zawartych Kontraktów na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC,
zawartymi w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno
– budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008
(tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, dla
każdego Kontraktu odrębnie.
3) Usługa pełnienia funkcji Inżyniera jest to usługa polegająca na zarządzaniu w/w Kontraktami obejmująca
m.in.: przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego
związanego z ich realizacją.
Wykonawca wykonywał będzie obowiązki zgodnie z zawartą Umową i Warunkami Kontraktowymi FIDIC, w
zakresie: pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, pełnienia funkcji Inwestora zastępczego,
koordynowania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego
w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
późn. zm.); uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym; zarządzania finansowego
(sporządzanie raportów oraz rozliczenia finansowe Kontraktów); udziału w prowadzonych postępowaniach
przetargowych na realizację powyższych kontraktów (po podpisaniu Umowy na Inżyniera Kontraktu);
bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym; mediacji i rozjemstwa w sporach
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych; wspierania działań Jednostki Realizującej Projekt
(JRP), w szczególności przy sporządzaniu Raportu Końcowego Projektu.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71540000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

03/09/2010
S171
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/10

Dz.U./S S171
03/09/2010
262290-2010-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

3/10

Tak
II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 16.11.2010. Zakończenie 31.12.2013

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Wadium: 50 000 PLN.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia w wysokości 5 % ceny podanej w Formularzu Oferty.
Szczegóły podane będą w SIWZ przesłanej wykonawcom zaproszonym do skladania ofert.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Będą podane we wzorze umowy przesłanej do wykonawców wraz z zaproszeniem do skladania ofert.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt 1.
3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ppkt 1, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Od momentu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Całość robót budowlanych zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją
projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP,
oraz warunkami zawartych Kontraktów na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC,
zawartymi w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno
– budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008
(tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, dla
każdego Kontraktu odrębnie.

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania;
Wykonawca sklada dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) 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;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca składa dokumenty:
1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawca musi:
— posiadać w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 2 000 000 PLN,
— posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN,
— posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 500 000 PLN.

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) 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,
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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;
2) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
3) 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.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców ocena spełnienia warunków dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.
1) posiadać wiedzę i doświadczenie, polegające na świadczeniu (zakończeniu), w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— co najmniej jednej usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej
budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 1 500 m3/dobę i
wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln PLN (bez podatku VAT), oraz,
— co najmniej jednej usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej
budowę/przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę i
wartości robót budowlanych co najmniej 1 mln PLN (bez podatku VAT), oraz,
— co najmniej jednej usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej
budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km i wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln
PLN (bez podatku VAT), oraz,
— co najmniej jednej usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej
budowę sieci wodociągowej o długości minimum 2 km i wartości robót budowlanych co najmniej 0,5 mln PLN
(bez podatku VAT).
Z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z tych inwestycji była realizowana w oparciu o warunki kontraktowe
FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe.
2) Wykonawca musi posiadać wielkość średniego rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 10 pracowników kadry inżynieryjno-technicznej
3) Wykonawca musi dysponować następującymi osobami:
— Inżynierem/Inżynierem Rezydentem/Koordynatorem - Kierownikiem Zespołu posiadającym następujące
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba),
— minimum 5-letnią praktykę zawodową przy kierowaniu robotami przy przedsięwzięciach z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera/Inżyniera Rezydenta/Koordynatora (przez cały okres realizacji
zamówienia) na,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd =
1500m3/dobę, oraz,
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— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę stacji uzdatniania wody przepustowości co najmniej Qśrd =
800m3/dobę oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km, oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej o długości minimum 2 km,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera/Inżyniera Rezydenta/Koordynatora co najmniej na dwóch
Kontraktach zrealizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub inne równoważne warunki
międzynarodowe,
— Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 1) posiadającym następujące
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba),
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów),
— aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego
potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych
na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o
przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę lub budowę/przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody o
przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę,
— Inspektorami nadzoru w specjalności sanitarnej (Ekspert nr 2 i 3), posiadającymi następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (dwie osoby),
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów),
— aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego
potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków, oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody, oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej, oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej,
— Inspektorem nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 4) posiadającym następujące
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba),
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne
upraw¬nienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
— aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego
potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,
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— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i AKPiA na co
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości
co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę lub budowę/przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody.
O przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę,
— doświadczenie w rozruchu co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w zakresie AKPiA,
— doświadczenie w rozruchu co najmniej jednej stacji uzdatniania wody w zakresie AKPiA,
— Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej (Ekspert nr 5) posiadającym następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (jedna osoba),
— minimum 3-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru,
— uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót budowlanych bez ograniczeń w
specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne upraw¬nienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
— aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/przebudowę dróg,
— Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania (Ekspert nr 6) posiadającym,
— minimum 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów/umów dofinansowanych ze środków
zewnętrznych,
— rozliczenie co najmniej jednego Kontraktu realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC lub inne
równoważne warunki międzynarodowe o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln PLN,
— doświadczenie w prowadzeniu obmiarów, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu raportów, na co
najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5
Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, to
Zamawiający zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa
niż 5, to Zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
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postępowaniu w największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają największą ilość punktów wg zasad określonych
poniżej.
Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – świadczył (zakończył):
— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę/
przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 1 500 m3/dobę i wartości
robót budowlanych co najmniej 5 mln PLN (bez podatku VAT), oraz,
— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę/
przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę i wartości
robót budowlanych co najmniej 1 mln PLN (bez podatku VAT), oraz,
— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę sieci
kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km i wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln PLN (bez
podatku VAT),oraz,
— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę sieci
wodociągowej o długości minimum 2 km i wartości robót budowlanych co najmniej 0,5 mln PLN (bez podatku
VAT), z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z tych inwestycji była realizowana w oparciu o warunki kontraktowe
FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe – otrzyma 0 punktów.
Za każdą następną usługę, którą Wykonawca świadczył (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej:
— budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę i
wartości robót budowlanych co najmniej 5 000 000 PLN (bez podatku VAT) - otrzyma 5 pkt,
— budowę/przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800m3/dobę i
wartości robót budowlanych co najmniej 1 000 000 PLN (bez podatku VAT) - otrzyma 3 pkt,
— budowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km i wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln PLN
(bez podatku VAT) - otrzyma 2 pkt,
— budowę sieci wodociągowej o długości minimum 2 km i wartości robót budowlanych co najmniej 0,5 mln PLN
(bez podatku VAT)- otrzyma 1 pkt.
Jeżeli inwestycja realizowana była według Warunków Kontraktowych FIDIC lub innych równoważnych
warunków międzynarodowych – Wykonawca otrzyma podwójną ilość punktów.
Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone, wg następującego wzoru:
Ocena punktowa wniosku = suma wszystkich otrzymanych punktów.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w
ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania
tych warunków. W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą liczbę punktów i/lub zajmują pozycję od 1 do
5, wszystkie zostaną zakwalifikowane i Wykonawcy, którzy je złożyli, zostaną zaproszeni do składania ofert.
3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż
określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców
spełniających te warunki.
IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
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IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
JRP/16/2010

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.9.2010 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin
powiatu dzierżoniowskiego – etap I”,
Realizacja w ramach Funduszu Spójności.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
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Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.8.2010
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