
Krotoszyn: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
ramach przedsięwzięcia pn.: Zamykanie i rekultywacja składowisk

odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
Numer ogłoszenia: 105553 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy , ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie,
tel. 62 721 01 17, 722 74 34, faks 62 725 34 36.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na
terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa
polegająca na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: Zamykanie i
rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Inwestycja dotyczy
zamknięcia oraz rekultywacji czterech składowisk odpadów komunalnych położonych na terenie Związku Gmin Zlewni
Górnej Baryczy, tj. w msc. Chwałki (gmina Rozdrażew), w msc. Dunkowej (gmina Milicz), w Sulmierzycach oraz
Krotoszynie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zapewni osobę, którą dysponuje lub będzie dysponował i która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. inspektora nadzoru w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego: uprawnienia budowlane w w/w specjalności (lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów) oraz minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub
nadzorowaniu robotami budowlanymi. Ocena spełniania warunku będzie dokonywana w
oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w
SIWZ (cz. I IDW -pkt. 8.1 oraz na załączniku nr 4) i zostanie dokonana na podstawie treści
tych dokumentów według metody : spełnia/ nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50.000,00 PLN.
Ocena spełniania warunku będzie dokonywana w oparciu o kompletność i prawidłowość
złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ ( cz. I IDW - pkt. 8.2) i zostanie
dokonana na podstawie treści tych dokumentów według metody : 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 przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:

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

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia

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, 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

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla  wykonawcy,
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określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający
się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania
Wykonawców. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o
których mowa w pkt III.4.2 każdy z Wykonawców składa osobno. 4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy PZP - w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. 5. W przypadku składania ofert przez Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje
równoważne do wymaganych uprawnień budowlanych, uzyskane w innych państwach na zasadach określonych w
art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2008 r. Nr 63
Poz. 394).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty
wykonawcy w zakresie: a)zmiany terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w związku ze zmianą terminu
wykonania nadzorowanych niniejszą umową robót budowlanych w następujących przypadkach : -wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót budowlanych, -działania siły
wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót np. klęski żywiołowe, strajki, -wystąpienia
nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, -wystąpienia poważnych
rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność
wstrzymania robót, -wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub nie wykonanych. b)zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c)zmian
kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, d)zmian wynikających ze zmiany danych podmiotowych
Wykonawcy, e)zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie
wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zgzgb.bip.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Zlewni Górnej

file:///F:/Ogłoszenie o zamówieniu nr 105553-2011.htm

3 z 4 2011-04-04 13:24
 



Baryczy, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 58.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina
10:30, miejsce: Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 58.
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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