Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia

Cewice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą
towarzyszącą- instalacja wodociągowa, parking - ETAP I
Numer ogłoszenia: 254836 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pod nazwą Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą
towarzyszącą- instalacja wodociągowa, parking - ETAP I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa
cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- instalacja wodociągowa,
parking - ETAP I 2.Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności drogowej. 3.Szczegółowy zakres inwestycji, objętej nadzorem
inwestorskim stanową załączniki do SIWZ tj.: dokumentacja techniczna i przedmiar robót
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.cewice.pl/zamowienia przy
zamówieniu na roboty budowlane na rozbudowę cmentarza komunalnego.. 4.Inspektor nadzoru
inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm). 5.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowiązany do pobytu na budowie ca najmniej trzy razy w tygodniu, oraz na każde wezwanie
Zamawiającego w miarę potrzeby. Obecność powinna być potwierdzona każdorazowo wpisem w
dzienniku budowy. 6.Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1)reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem, pozwoleniem na budowę ,zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. 2)sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 3)sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu
lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania, 4)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie
wad, a także , na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 7.Ponadto inspektor nadzoru
inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 1)udział w naradach roboczych w
trakcie trwania realizacji inwestycji zwoływanych przez Zamawiającego, mających na celu m.in.
rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy. 2)kontrolę
prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, 3)rozliczenie końcowe
zadania wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego, 4)sprawdzanie posiadania przez
wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań
itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 5)udział
w procesie przygotowania, kompletowania dokumentów do dokonania zgłoszenia o zakończeniu
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budowy, 6)udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem
ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności( wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót). 8.Jednocześnie zaleca się
wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia celem
uzyskania wszystkich koniecznych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z
wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania realizacji
zmówienia..
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:
25.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
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 precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy na
zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił posiadanie wiedzy i doświadczenia
w realizacji co najmniej 1 usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia tzn. kierował lub
nadzorował inwestycją odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj.
budowa cmentarzy, parkingów, chodników, placów, itp.), a wartość usługi nadzoru
inwestorskiego lub kierowania robotami wyniosła co najmniej 4.000 zł brutto. Ocena
spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych wraz z ofertą na
zasadzie spełnia nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy na
zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił dysponowanie osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, co najmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia w
specjalności drogowej lub inne prawem dopuszczone na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Ocena spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych wraz z
ofertą na zasadzie spełnia nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy na
zasadzie spełnia - nie spełnia.
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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;
 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
W wykazie głównych usług powinna się zostać ujęta co najmniej 1 usługa polegająca na
kierowaniu lub nadzorowaniu inwestycji polegającej na budowie cmentarzy, parkingów,
chodników, placów, itp.. Wartość usługi nadzoru lub kierowania robotami powinna
wynosić co najmniej 4 000 zł brutto.;
 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Każda oferta musi zawierać: a)formularz oferty b)oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy c)oświadczenie
z art. 24 ust. 1 ustawy d)lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej e)wykaz
wykonanych usług f)wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia g)oświadczenie, iż
osoby biorące udział w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia i
kwalifikacje, jeśli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania h)stosowne pełnomocnictwa w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty; i)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację
zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
j)wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy k)zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania swoich zasobów do dyspozycji - jeżeli dotyczy Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający
żąda aby: 1)dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez Wykonawców,
zaś odnośnie spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust
1 ustawy osobno przez każdego Wykonawcę; 2)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania,
do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3)wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; W stosunku do Wykonawców
zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów w języku polskim lub z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga,
aby żądane przez niego dokumenty lub oświadczenia zostały złożone w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunku posiadania doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy
jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt. Zamawiający, określając wymogi
dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY W
CEWICACH UL. W. WITOSA 16 84-312 CEWICE POKÓJ NR 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.07.2013 godzina 12:00, miejsce: URZĄD GMINY W CEWICACH UL. W. WITOSA 16 84-312
CEWICE POKÓJ NR 6.
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: nie dotyczy.
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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