Sztum: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa
ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w
ramach projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie
MOF Malbork - Sztum
Numer ogłoszenia: 39347 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
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: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku
zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu Ochrona wód i
przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Celem
zamówienia jest nadzór inwestorski nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z
rozbudową ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie w ramach
projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork Sztum, w tym zakres nadzoru obejmuje między innymi: 1.1. Budowa ciągów pieszo rowerowych o szerokości 2,50m z kostki brukowej betonowej bezfazowej 10x20cm (kolor
szary i czerwony), 1.2. Wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej bezfazowej 10x20cm (kolor szary i czerwony) wraz z ustawieniem barierek z
materiału powierzonego przez Zamawiającego (teren przy PKP w km rob. 0+000 - 0+113,60
objęty zgłoszeniem), 1.3. Budowę slipu z płyt betonowych drogowych, 1.4. Budowę
oświetlenia z oprawami LED, 1.5. Wykonanie elementów małej architektury: ławki z
siedziskami z drewna syntetycznego, kosze betonowe, parkingi rowerowe. 1.6. Nasadzenie
zieleni w tym: 343szt. drzew i 93szt. krzewów oraz uzupełnienie trawników przyległych do
ścieżki, 1.7. Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na obszarze ok. 1,1ha na
terenie działek 10, 11, 13/1 i 15 - 139szt. drzew i 113szt. krzewów, 1.8. Nasadzenie szczawiu
lancetowatego - 84szt, 1.9. Wykonanie budek dla owadów zapylających, drewniane budki
lęgowe dla nietoperzy, drewniane budki typu A dla małych ptaków wróblowatych, czatownie,
wyspy wegetacyjne pływające służące jako lęgownie dla ptaków, platforma rozrodcza
drewniana na wolnostojącym słupie drewnianym dla bociana białego (sztuczne gniazdo),
1.10. Montaż gier edukacyjnych i tablic informacji przyrodniczej - treść do uzgodnienia na
etapie realizacji, 1.11. Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych wraz z

pielęgnacją, 1.12. Wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego, 1.13. Wykonanie 3szt.
tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 80x120cm (wymiar tablicy uzależniony od
jej czytelności) oznakowanej znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich z
herbem województwa pomorskiego zawierającą nazwę Benificjenta, tytuł Projektu, cel
Projektu, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl wraz z ustawieniem w momencie
faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, 1.14. Wykonanie 3szt. tablic pamiątkowych o
minimalnych wymiarach 80x120cm (wymiar tablicy uzależniony od jej czytelności)
oznakowanej znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich z herbem
województwa pomorskiego zawierającą nazwę Benificjenta, tytuł Projektu, cel Projektu,
adres portalu www.mapadotacji.gov.pl wraz z ustawieniem po zakończeniu robót
budowlanych, 1.15. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 1.16. Przestrzeganie
uzgodnień branżowych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych. 1.17. Pielęgnacja
wykonanej zieleni w okresie trwania realizacji całego projektu. UWAGA: Dostęp do terenu
budowy po istniejących ścieżkach pieszo - rowerowych z uwagi na nośność konstrukcji może
odbywać się wyłącznie lekkim sprzętem. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu
zamówienia określa projekt umowy, dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana
przez: Biuro Inżynierskie Anna Gontarz - Bagińska z Gdańska oraz Emilię Czop z Malborka,
z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 3. Dokumentacja projektowa do
wglądu na stronie internetowej www.bip.sztum.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne) z
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. 4. Do obowiązków Wykonawcy należą
wszystkie czynności określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
oraz w projekcie umowy. 5. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11.
Środowisko, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej, w związku z czym strony
oświadczają, że są świadome, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja
zamówienia..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamówienie tożsame z zamówieniem podstawowym o wartości nieprzekraczającej
20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
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:
31.10.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się
wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych). 3. Wykonawca wnosi wadium w
wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed upływem
terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 3.2. w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach bankowych, 3.4. w
gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.) 4. W przypadku
wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego dokumentu
Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) przynajmniej
jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki inspektora nadzoru, posiadającą
uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej, mająca co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od
dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru prowadzącego
nadzór w zakresie robót drogowych. b) przynajmniej jedną osobą, która pełnić
będzie obowiązki inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, mająca, co
najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na

stanowisku inspektora nadzoru prowadzącego nadzór w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) przynajmniej
jedną osobę, która będzie pełnić nadzór nad realizacją robót związanych z
zielenią, posiadająca wykształcenie kierunkowe w zakresie architektury
krajobrazu. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji
inspektora nadzoru wymaganych branż pod warunkiem spełnienia przez osobę
łączącą te funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014r., poz. 1278). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia
do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające
przedmiotowy warunek. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze
zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394
ze zm.).


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

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

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 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;



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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt.
III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w niniejszym pkt. III.4.3.1. 2. Formularz ofertowy, zgodny z
załącznikiem do SIWZ.
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 - 90



2 - Warunki płatności - 10

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. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1.1 w
zakresie terminu realizacji umów - jeżeli umówiony z wykonawcą robót termin zakończenia
prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamówienia pełnienia nadzoru inwestorskiego
zostanie bezwarunkowo przedłużony na czas ukończenia robót budowlanych bez możliwości
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia, 1.2 w zakresie warunków płatności - przy
konieczności zmiany sposobu płatności za usługę. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności za wyjątkiem §4 ust. 1 projektu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0014/15-00 o dofinansowanie
Projektu: Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności
biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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

