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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.wrzesnia.pl

Września: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową ulicy Bohaterów Monte
Cassino oraz budową drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni
Numer ogłoszenia: 73790 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Września , ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 4360880 w. 146, faks 061
4362500.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową ulicy Bohaterów Monte
Cassino oraz budową drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora
nadzoru nad przebudową ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni oraz budową drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni
wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, a
zakres nadzorowanych robót przedstawia dokumentacja projektowa, rzedmiar robót, opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, . Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.
poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). 2. Charakterystyka
nadzorowanych inwestycji: 2.1 Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
grysowo-żwirowych gr. 5 cm, - podbudowa z tłucznia (wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym twardym gr. 16-31,5 mm . Wartość
zamówienia netto: 78.904,32 złotych 2.2 Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni wraz z miejscami postojowymi,
odwodnieniem i oświetleniem Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej o powierzchni 706 m2 oraz parkingów o powierzchni
536 m2 w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni - gmina Września, powiat Wrzesiński. W rozumieniu przepisów o ruchu drogowym budowana
droga jest drogą o kategorii gminnej i ma charakter drogi dojazdowej i posiada klasę techniczną D. Charakterystyczne parametry: 1)
konstrukcja nawierzchni jezdni budowanej ulic - konstrukcja dla kategorii obciążenia ruchem KR-1: warstwa ścieralna z kostki betonowej o
wymiarach 20x10 cm i grubości 8 cm, koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem do fugowania, podbudowa z chudego betonu o grubości 15 cm, warstwa odcinająca/wzmacniająca z gruntu stabilizowanego
cementem z węzła betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubości 15 cm. 2) konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i zjazdu: warstwa
ścieralna z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm i grubości 8 cm, koloru grafitowego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem do fugowania, podbudowa z chudego betonu o grubości 15 cm, warstwa
odcinająca/wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem z węzła betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubości 15 cm. 3) odwodnienie:
ściek uliczny dwurzędowy wykonany z kostki betonowej o grubości 8 cm, odwodnienie liniowe V150 z żeliwnym rusztem przejazdowym klasy
D400 z zabezpieczeniem przed kradzieżą ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15, studzienki ściekowe betonowe Ø500 mm z
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pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem, z rusztem żeliwnym o wymiarach 420x620 mm mocowanym zawiasowo klasy D400,
przykanalikami z rur PCV Ø200 mm i Ø300 mm. 4) oświetlenie: szafka oświetleniowa SO, linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm2
zasilająca parkomat, linia kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 zasilająca słupy oświetleniowe, słupy oświetleniowe stalowe ośmiokątne
typu SO 6/3 na fundamencie F-100, oprawy oświetlenia ulicznego typu SGS 203/100 ze źródłem światła SON T Plus 100W. Wartość
zamówienia netto: 207.373,78 złotych 3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru: a) w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę,
bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał co najmniej 2 razy w tygodniu, tak aby była zapewniona skuteczność
nadzoru, (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum,
bądź zawezwania przez kierownika budowy), b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawezwania inspektora nadzoru na budowę w
sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych. 4. W celu zapoznania się Wykonawców z całym zakresem robót nad którym będzie sprawowany
nadzór budowlany, Zamawiający dołącza wersję elektroniczną dokumentacji projektowej zadania..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.08.2016.

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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywali należycie usługi polegające na pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni drogowych, o wartości
łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 350.000 złotych brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 (jedną) osobą
posiadającą uprawnienia budowlane w branży drogowej, której zostanie powierzona funkcja inspektora nadzoru branży drogowej
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o 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;
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oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru 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;
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
2 - Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 3
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie: 1) zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie
ewentualnego rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu
koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, 3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a)
zmiany osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego oraz personelu kierowniczego ze strony Wykonawcy tylko w
uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby (ze strony Wykonawcy) będą posiadać
takie same lub wyższe uprawnienia i kwalifikacje od wymaganych w postanowieniach SIWZ. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych wyżej
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego, b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
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udzielenie zamówienia, c) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych; d) innych ważnych powodów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrzesnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1
62-300 Września Referat zamówień publicznych - pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2016 godzina 09:45, miejsce: Urząd
Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Biuro Obsługi Interesanta - pok. nr 1 (kancelaria).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia: nie
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