Ogłoszenie nr 524131-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.
Miasto i Gmina Sztum: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi pn.: „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w
Sztumie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, krajowy numer identyfikacyjny
17074777300000, ul. ul. Mickiewicza 39 , 82400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 556 406 303, e-mail malwina.wisniewska@sztum.pl, faks 556 406 300.
Adres strony internetowej (URL): www.sztum.pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.sztum.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.sztum.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pośrednictwem np. poczty, kuriera lub
osobiście
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pok. Informacja
Urzędu.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „Rozbudowa ścieżki pieszo –
rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie”
Numer referencyjny: RI.271.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: CZĘŚĆ I
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi pn.: Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora
Zajezierskiego w Sztumie wraz z budową oświetlenia i pomostu pływającego. 1. Zakres
nadzorowanych robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie nawierzchni
ścieżki pieszo – rowerowej oraz parkingu rowerowego z kostki brukowej betonowej
bezfazowej 10x20cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm
oraz podbudowie, 2) Budowa oświetlenia drogowego w tym m.in.: kable zasilające, słupy
oświetleniowe (kolor antracyt) i oprawy LED z modułem NEMA 5 (nawiązanie do
istniejącego oświetlenia), 3) Wykonanie elementów małej architektury: ławki z siedziskami z
drewna syntetycznego, kosze betonowe, parkingi rowerowe (nawiązanie do istniejących
elementów), 4) Budowa pomostu pływającego wraz z wycięciem trzcinowiska oraz budową
utwardzenia (z kostki brukowej betonowej bezfazowej 10x20cm kolor szary i czerwony)
łączącego ścieżkę pieszo – rowerową z pomostem, 5) Nasadzenie wierzb wzdłuż linii

brzegowej jeziora w miejscach wskazanych przez Inwestora, 6) Obsianie trawą na humusie
miejsc niezagospodarowanych, 7) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (z
uwzględnieniem decyzji o odrolnieniu). 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu
zamówienia określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro
Usług Projektowych – Janusz Winnicki z Kwidzyna. Dokumentacja projektowa do wglądu na
stronie internetowej www.bip.sztum.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne) z przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane. Ponadto zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ. 3. UWAGA: Realizacja
przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć
prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren
budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób
postronnych. 4. Dostęp do terenu budowy po istniejących ścieżkach pieszo – rowerowych z
uwagi na nośność konstrukcji może odbywać się wyłącznie lekkim sprzętem. W przypadku
korzystania z ciężkiego sprzętu Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dojazdu
technicznego. 5. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji
oferty. 6. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr 127/2017 z dnia 13.06.2017r. oraz
nr 127/2017/Z z dnia 21.12.2017r. 7. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały
posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i
atesty higieniczne. 8. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie
urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w
stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. CZĘŚĆ II
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę wraz z oświetleniem
oraz wzmocnienie istniejącej ścieżki. 1. Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje
w szczególności: 1) Wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej bezfazowej 10x20cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo –
piaskowej gr. 5cm oraz podbudowie, 2) Budowa oświetlenia drogowego w tym m.in.: kable
zasilające, słupy oświetleniowe (kolor antracyt) i oprawy LED z modułem NEMA 5
(nawiązanie do istniejącego oświetlenia), 3) Naprawa i wzmocnienie istniejącej ścieżki z
kostki betonowej poprzez przełożenie nawierzchni, wykonanie podsypki cementowo –
piaskowej gr. 5cm oraz z wymianą podbudowy, 4) Wykonanie zejść dla wędkarzy z kostki
brukowej betonowej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zajezierskiego, 5) Wykonanie ścieków
podchodnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych o długości 3,00m w ciągu
istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej (lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem) - 2szt. 6)
Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych, 7) Wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja
projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług Projektowych – Janusz Winnicki z
Kwidzyna. Dokumentacja projektowa do wglądu na stronie internetowej www.bip.sztum.pl
(w zakładce Zamówienia Publiczne) z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.
Ponadto zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi
załącznik nr 1.2. do SIWZ. 3. UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana
będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy
zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wygrodzić zachowując
szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 4. Dostęp do terenu
budowy po istniejących ścieżkach pieszo – rowerowych z uwagi na nośność konstrukcji może
odbywać się wyłącznie lekkim sprzętem. W przypadku korzystania z ciężkiego sprzętu
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dojazdu technicznego. 5. Załączone
przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty. 6. Zamawiający posiada

pozwolenie na budowę 147/2017 z dnia 05.07.2017r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu
do zgłoszenia robót budowlanych. 7. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały
posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i
atesty higieniczne. 8. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie
urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w
stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: „Personel” 1. Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: 1) dla części I zamówienia: a) co
najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadającą
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania
uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru, b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie
obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót

budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiada co najmniej 3 lata
doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru, c) co
najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadającą
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada co
najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora
Nadzoru. 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 2) dla części II zamówienia: a) co
najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadającą
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej
drogowej oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień)
na stanowisku Inspektora Nadzoru, b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki
Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru. 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe: Dotyczy każdej części zamówienia: 1. Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych: Zamawiajacy informuje, że „stosowna sytuacja“ wystąpi w przypadku,
gdy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni,
czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. 3)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiających zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacją finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w w/w pkt. 2 . 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy każdej części zamówienia. 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dotyczy każdej części zamówienia: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 3
do SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP żąda, aby
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenie o którym mowa w w/w pkt III.3) ogłoszenia tj. oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że
Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których
udział w postepowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanawiają pełnomocnika
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W celu
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów- pisemnego zobowiązania tych podmiotów (wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) - które określają w szczególności: a) zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot,
na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Oświadczenie składane przez
wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ o przynależeniu
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Uwaga: a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi
40,00
na nieplanowane wezwanie
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy każdej części zamówienia Szczegółowe zapisy umowy zostały zawarte w projekcie
umowy – załącznik nr 1.1. i załącznik nr 1.2 do SIWZ. 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 §3, §4 ust. 1 oraz §10 ust. 1 pkt. 1.1. projektu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-03-07, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> 4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Dotyczy każdej części zamówienia 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) Określenia
warunków udziału w postepowaniu, 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o
udzielenie zamówienia, 3) Odrzucenia oferty odwołującego, 4) Opisu przedmiotu
zamówienia, 5) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Odwołanie powinno wskazywać
czynności lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w
terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publikacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10.
Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora
Część
1 Nazwa:
Zajezierskiego w Sztumie wraz z budową oświetlenia i pomostu
nr:
pływającego – część I”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: CZĘŚĆ I Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi pn.: Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w
Sztumie wraz z budową oświetlenia i pomostu pływającego” 1. Zakres nadzorowanych robót
budowlanych obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo –
rowerowej oraz parkingu rowerowego z kostki brukowej betonowej bezfazowej 10x20cm
(kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm oraz podbudowie, 2)
Budowa oświetlenia drogowego w tym m.in.: kable zasilające, słupy oświetleniowe (kolor
antracyt) i oprawy LED z modułem NEMA 5 (nawiązanie do istniejącego oświetlenia), 3)
Wykonanie elementów małej architektury: ławki z siedziskami z drewna syntetycznego,
kosze betonowe, parkingi rowerowe (nawiązanie do istniejących elementów), 4) Budowa
pomostu pływającego wraz z wycięciem trzcinowiska oraz budową utwardzenia (z kostki
brukowej betonowej bezfazowej 10x20cm kolor szary i czerwony) łączącego ścieżkę pieszo –
rowerową z pomostem, 5) Nasadzenie wierzb wzdłuż linii brzegowej jeziora w miejscach
wskazanych przez Inwestora, 6) Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych, 7)
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (z uwzględnieniem decyzji o odrolnieniu). 2.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa,
uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB) opracowana przez Biuro Usług Projektowych – Janusz Winnicki z Kwidzyna.
Dokumentacja projektowa do wglądu na stronie internetowej www.bip.sztum.pl (w zakładce
Zamówienia Publiczne) z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Ponadto zakres
rzeczowy przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 1.1. do
SIWZ. 3. UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach
czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu
powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną
staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 4. Dostęp do terenu budowy po

istniejących ścieżkach pieszo – rowerowych z uwagi na nośność konstrukcji może odbywać
się wyłącznie lekkim sprzętem. W przypadku korzystania z ciężkiego sprzętu Wykonawca
będzie zobowiązany do wykonania dojazdu technicznego. 5. Załączone przedmiary robót
stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty. 6. Zamawiający posiada pozwolenie na
budowę nr 127/2017 z dnia 13.06.2017r. oraz nr 127/2017/Z z dnia 21.12.2017r. 7.
Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 8. Zamawiający
dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co
do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń
określonych w dokumentacji projektowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi
40,00
na nieplanowane wezwanie
6) INFORMACJE DODATKOWE:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
Część
2 Nazwa: budowlanymi „Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę wraz z
nr:
oświetleniem oraz wzmocnienie istniejącej ścieżki – część II”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: CZĘŚĆ II Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę wraz z oświetleniem oraz
wzmocnienie istniejącej ścieżki. 1. Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje w
szczególności: 1) Wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej bezfazowej 10x20cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo –
piaskowej gr. 5cm oraz podbudowie, 2) Budowa oświetlenia drogowego w tym m.in.: kable
zasilające, słupy oświetleniowe (kolor antracyt) i oprawy LED z modułem NEMA 5
(nawiązanie do istniejącego oświetlenia), 3) Naprawa i wzmocnienie istniejącej ścieżki z
kostki betonowej poprzez przełożenie nawierzchni, wykonanie podsypki cementowo –
piaskowej gr. 5cm oraz z wymianą podbudowy, 4) Wykonanie zejść dla wędkarzy z kostki
brukowej betonowej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zajezierskiego, 5) Wykonanie ścieków

podchodnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych o długości 3,00m w ciągu
istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej (lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem) - 2szt. 6)
Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych, 7) Wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja
projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług Projektowych – Janusz Winnicki z
Kwidzyna. Dokumentacja projektowa do wglądu na stronie internetowej www.bip.sztum.pl
(w zakładce Zamówienia Publiczne) z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.
Ponadto zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi
załącznik nr 1.2. do SIWZ. 3. UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana
będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy
zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wygrodzić zachowując
szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 4. Dostęp do terenu
budowy po istniejących ścieżkach pieszo – rowerowych z uwagi na nośność konstrukcji może
odbywać się wyłącznie lekkim sprzętem. W przypadku korzystania z ciężkiego sprzętu
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dojazdu technicznego. 5. Załączone
przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty. 6. Zamawiający posiada
pozwolenie na budowę 147/2017 z dnia 05.07.2017r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu
do zgłoszenia robót budowlanych. 7. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały
posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i
atesty higieniczne. 8. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie
urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w
stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi
40,00
na nieplanowane wezwanie
6) INFORMACJE DODATKOWE:

