GKP.JC.341-05/2010

Stronie Śląskie, 2010-07-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKP.JC.341-23/2009.
Nazwa zadania: sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji i rozbudowie
oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133,
poz. 759) Gmina Stronie Śląskie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie
www.stronie.pl
inwestycje@stronie.pl
Godziny urzędowania: od 7.30 - do 15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.stronie.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać:
osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim; ul. Kościuszki 55;
57-550 Stronie Śląskie w pok. nr 8 w godzinach od 8.00 do 15,00 lub za pośrednictwem poczty
za pobraniem po złoŜeniu przez zainteresowanego pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 10,00 PLN netto .
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o moŜliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin i jej rozruchu. W ramach
jednego zadania inwestycyjnego w pierwszej kolejności zostaną wybudowane nowo
projektowane obiekty technologiczne (pompownia wstępna, komory biologiczne, osadniki
wtórne, komory stabilizacji oraz budynek urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków).
Następnie zostaną wykonane sieci technologiczne, automatyka i ukształtowanie terenu. Po
rozruchu nowego ciągu technologicznego wykonana zostanie przebudowa obiektów istniejących
(osadniki wstępne – przebudowa na zbiornik osadów, reaktor ODRA – przebudowa na zbiornik
retencyjny). Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób
określony w art. 25 i 26 Prawa Budowlanego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i
wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie
rękojmi. Do obowiązków inspektora nadzoru naleŜeć będzie równieŜ prowadzenie i kontrola
rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym.
Wspólny Słownik Zamówień:
71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych.
V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia – do czasu zakończenia robót, ich ostatecznego odbioru i
rozliczenia.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
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dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj nadzorowali w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej
2 zamówienia finansowane ze środków unijnych o wartości nie mniejszej niŜ 1 000 000
PLN kaŜda;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. posiadają osoby uprawnione do sprawowania nadzoru nad pracami
objętymi
zamówieniem
(osoby
z
uprawnieniami
budowlanymi
w
branŜy
ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej),
2. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunku udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego
- spełnia/niespełna.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 2 000 zł , słownie: dwa tysiące złotych .
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100 %
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać do dnia: 2010-07-23 do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego Gmina
Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie; pokój nr 15
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-23 o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego Gmina
Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie; pokój nr 17
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-08-23
XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
XIV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr poz.
187821 z dnia 14.07.2010 r.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. zamówień publicznych
mgr Tomasz Mazurek
oraz nieczytelny podpis
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