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Ogłoszenie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://bip.um.cieszyn.pl
Ogłoszenie nr 352394  2016 z dnia 20161125 r.

Cieszyn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w
Cieszynie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 20142020
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

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=96fab89452bb47b49324c4df439e5b93&path=2016%5c11%5c20161125%5c352394_2016.html
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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: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna, krajowy numer
identyfikacyjny 51570900000, ul. Rynek 1, 43400

Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 4794200,

4794350, email , faks 033 4794303, 4794361.
Adres strony internetowej (URL): www.um.cieszyn.pl

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)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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tak
http://bip.um.cieszyn.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:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Adres:
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43400 Cieszyn  Punkt Obsługi Klientów

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 nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie.
Numer referencyjny: ZP.271.76.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=96fab89452bb47b49324c4df439e5b93&path=2016%5c11%5c20161125%5c352394_2016.html
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nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

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: Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. Nadzór inwestorski
obejmować będzie realizację robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Pracownię Projektową ARCHEX s.c. z Bielska – Białej. Dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opisujące zakres robót budowlanych będących przedmiotem
nadzoru inwestorskiego, dostępne są na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl/index.php?
app=przetargi&nid=15210&y=2016&status=1 lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w
Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43400 Cieszyn, w godzinach urzędowania. Nadzór inwestorski w ramach
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
odpowiednich specjalnościach. 3.5. Osoby pełniące obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązane są
do: a) wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, b)
reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania
inwestycyjnego z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą robót, obowiązującymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, c) analizowania harmonogramu rzeczowofinansowego robót oraz
wnioskowania do wykonawcy robót o jego korektę i przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia, d) bieżąca
kontrola terminowości wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo – finansowym, e) sprawdzania jakości
robót, wbudowanych materiałów z uwzględnieniem kontroli dopuszczonych do stosowania w budownictwie i
zapobiegania używaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, f) kontroli
nadzorowanych robót w zakresie ochrony zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem drzew przewidzianych do
adaptacji, g) kontroli jakości robót zastosowanych materiałów, w tym sadzonek drzew i krzewów, w zakresie
realizacji prac dotyczących zieleni, h) systematycznego monitorowania i dokumentowania postępów w realizacji
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zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo  finansowym i informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu
zadania oraz proponowania programów naprawczych, i) kontroli nadzorowanych robót w zakresie przestrzegania
przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy, j) wnioskowania o konieczność pobytu projektanta na budowie,
k) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz, l) potwierdzania faktycznie
wykonanych robót w protokołach zaawansowania robót, m) wydawania kierownikowi budowy (kierownikom
robót) poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących realizowanego zadania, w
szczególności dot. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, n) żądania od kierownika budowy (kierowników robót)
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych
robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia, bądź spowodować niedopuszczalną
niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę, o) dokonywania wpisów do dziennika
budowy stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót, p)
nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru  nie rzadziej niż 3
razy w tygodniu (chyba że harmonogram robót budowlanych nie przewiduje w danym okresie prowadzenia
żadnych robót na placu budowy). Pobyty inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie muszą być
dokumentowane wpisami do dziennika budowy, q) rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i
projektantem, problemów natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót, r) organizowania i
prowadzenia narad technicznych – rad budowy, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone nie
rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o
każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W naradach i spotkaniach powinny uczestniczyć wszystkie
strony zaangażowane w realizację zadania. Inspektor Nadzoru będzie brał także udział w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiającego po uzgodnieniu terminu, s) udziału w spotkaniach i naradach dot.
realizacji robót, w szczególności uczestniczenia w pracach komisji technicznych, powołanych do oceny lub
rozstrzygania technicznych problemów budowy w toku jej realizacji, t) uzgadniania sposobu postępowania z
Zamawiającym, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych, u)
sporządzania Protokołów negocjacji, w przypadku konieczności wykonania  przez wykonawcę robót zamiennych
zawierających wstępnie uzgodnione z wykonawcą robót ceny dla robót zamiennych. Protokoły negocjacji
stanowić będą załącznik do Protokołów konieczności. Wnioski o w/w roboty wraz z Protokołami konieczności,
Protokołami negocjacji i innymi dokumentami Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu, zawierający
wstępnie określone ustalenia – ostateczne warunki negocjuje i zatwierdza Zamawiający, v) występowania na
piśmie z wnioskiem do Zamawiającego, w przypadku zaistnienia konieczności zawarcia aneksu do umowy
z wykonawcą robót, wraz z jego uzasadnieniem i szczegółowym udokumentowaniem, w) sprawdzania i odbioru
robót zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych zrealizowanych elementów zadania, x)
opracowywania dla Zamawiającego informacji na temat realizowanego zadania, w tym materiałów niezbędnych
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do przygotowania sprawozdań, raportów, rozliczeń, wniosków o płatność oraz wszelkich dokumentów
sporządzanych przez Zamawiającego w związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego w Cieszynie“, y) przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań o stanie
zaawansowania finansowego i rzeczowego robót narastająco, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.
Sprawozdanie musi wyczerpująco określać realizację robót w danym okresie sprawozdawczym w poszczególnych
branżach. Sprawozdanie opisowe musi zawierać m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do
pierwotnego harmonogramu realizacji projektów oraz harmonogramu po ewentualnych zmianach. Ponadto należy
również podać liczbę i terminy zmian harmonogramów; dokładne opisanie przyczyn powstałych odchyleń;
podjęte kroki zaradcze w stosunku do wynikających problemów; informację na temat wpływu powstałych
trudności na termin realizacji inwestycji. Sprawozdania powinny być sporządzane narastająco tj. w sprawozdaniu
za kolejny okres sprawozdawczy muszą być zawarte informacje ze sprawozdań dotyczących wcześniejszych
okresów sprawozdawczych, tak aby zachować odpowiednią ścieżkę umożliwiają sprawny nadzór nad inwestycją i
wskazującą na całość problemów, opóźnień i podjętych środków zaradczych i ich wyników, występujących
podczas realizacji projektu, z) potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości robót
do odbioru po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie, prób i
sprawdzeń oraz należytego urządzenia i uporządkowania placu budowy, przygotowania i udziału w czynnościach
odbioru gotowych zadań i przekazania do użytkowania, aa) sprawdzenia kompletności dokumentów i
zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, ab) sprawdzenia wykonania zadania i jego zgodności
z dokumentacją projektową oraz wnioskiem o dofinansowanie, ac) uzgodnienia z Zamawiającym treści protokołu
odbioru i odpowiadającej mu faktury. ad) sprawdzenia wykonania dokumentacji powykonawczej, ae)
dokumentowania przebiegu realizacji robót poprzez wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym. Dokumentacja
fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona na nośniku danych (np. płycie CD, pendrive,tp.) do
siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu złożenia końcowego rachunku za nadzór nad zadaniem, af)
dostarczania dokumentacji fotograficznej robót, w tym w szczególności robót zanikających, na bieżąco tj. nie
rzadziej niż raz na miesiąc (w celu przekazywania ich do Urzędu Marszałkowskiego), ag) skompletowania i
sprawdzania dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
lub/i złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy we właściwym organie Nadzoru Budowlanego, ah) udziału w
kontrolach zewnętrznych zadania, na wniosek Zamawiającego, oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień i
informacji, ai) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w
powyższych punktach, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.

II.5) Główny kod CPV: 712470001
Dodatkowe kody CPV:715200009, 715410002
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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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
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:
data zakończenia: 31/01/2018

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie i rozliczenia finansowego zadania (przewidywany termin do
31.01.2018 r.)

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał nie
wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące usługi:  co najmniej jedną usługę, której przedmiotem
był nadzór inwestorski nad budową lub/i przebudową lub/i remontem kubaturowego obiektu, o wartości tej
(jednej) roboty nie mniejszej niż 3 000 000 złotych brutto (trzy miliony złotych brutto), oraz  co najmniej
jedną usługę, której przedmiotem był nadzór inwestorski nad budową lub/i przebudową lub/i remontem drogi
(dróg) lub/i placów parkingowych, o wartości tej (jednej) roboty nie mniejszej niż 1 200 000 złotych brutto
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(jeden milion dwieście tysięcy złotych brutto), b) skieruje do realizacji zamówienia:  osobę, która pełnić
będzie funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjnobudowlanych i posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, oraz  osobę, która pełnić
będzie funkcję inspektora nadzoru branży drogowej i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz  osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora
nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowej i kanalizacyjnej i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz  osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży
elektrycznej i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz  osobę, która
pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży teletechnicznej i posiada uprawnienia budowlane do
nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymagania 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 oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej. UWAGA. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca (Inspektor
Nadzoru) skierował do realizacji zamówienia osoby, które będą posiadały uprawnienia budowlane do
nadzorowania robotami budowlanymi w kilku specjalnościach. W tej sytuacji niezbędne jest, aby wykonawca
skierował do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby, które łącznie będą posiadały kwalifikacje i
uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach, o których mowa powyżej.
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:
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 tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=96fab89452bb47b49324c4df439e5b93&path=2016%5c11%5c20161125%5c352394_2016.html

8/17

25.11.2016

Ogłoszenie

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:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
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:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  oświadczenie
wykonawcy; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
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)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące
złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) 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. 3. W przypadku
składania przez wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać co najmniej: a) nazwę dającego zlecenie
(wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich
siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, c) kwotę wadium,
d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, e) zobowiązanie
poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego w sytuacji, gdy: wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=96fab89452bb47b49324c4df439e5b93&path=2016%5c11%5c20161125%5c352394_2016.html

10/17

25.11.2016

Ogłoszenie

na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców,
wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z wykonawców) występującego w imieniu
wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego upoważniony. 5. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. W tytule
przelewu należy wpisać: Wadium – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia
przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. 6. Wadium w innych
dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść (zdeponować) w siedzibie zamawiającego,
tj.: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43400 Cieszyn (pokój nr 213) od poniedziałku do piątku w godz.
8:30 – 14:30, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

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
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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
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
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 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
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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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

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

Dostępność (Dyspozycyjność) 8
Doświadczenie

22

Okres rozliczeniowy

10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
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
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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:

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=96fab89452bb47b49324c4df439e5b93&path=2016%5c11%5c20161125%5c352394_2016.html

14/17

25.11.2016

Ogłoszenie

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie, jaki określony jest w art. 144 ustawy Pzp.
Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający określa/przewiduje co najmniej następujący
zakres zmian: A) Zmiany ogólne: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób
występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. B)
Zmiana terminu (wydłużenie) przewidzianego na zakończenie  pod warunkiem niezależnej od Wykonawcy zmiany
terminu zakończenia robót budowlanomontażowych przez wykonawcę robót: a) wstrzymanie realizacji robót i
nadzoru nad nimi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) wystąpienie niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót oraz nadzoru nad nimi, c) oczekiwanie Wykonawcy na
niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy), d) wydłużenie terminu
realizacji umowy z wykonawcą robót, e) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót
dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót,
zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem
wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót
związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych
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obiektów, f) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, C) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: a) obniżenia kosztów
wykonania usług, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i
usług (VAT). D) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, b) zmiana osób pełniących
samodzielne funkcje na budowie. Wykonawca może dokonywać zmiany inspektorów nadzoru, przedstawionych w
ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektorów nadzoru w następujących przypadkach: śmierci,
choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru; nie wywiązywania się inspektora nadzoru z
obowiązków wynikających z umowy; jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany
inspektora nadzoru, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.
W przypadku zmiany inspektora nadzoru nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone dla danego
specjalisty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora
nadzoru zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, c) zmiany
podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, d) wystąpienia Siły Wyższej,
mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z
zaleceń organów administracji publicznej, – w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia; 2. W przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych Wykonawca nie
będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany postanowień umowy w zakresie terminów realizacji poszczególnych czynności w ramach realizacji
zamówienia, gdy nie zagraża to prawidłowej realizacji całego zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem
procesu budowlanego/ warunkami bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie
wykonania nadzorowanych robót budowlanych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w
przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała
środki na sfinansowanie zamówienia na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego lub/i umowy na roboty
budowlane. 6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli
proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu niniejszej umowy albo
umowy na roboty budowlane czy obniżenie jakości wykonania którejkolwiek z tych umów. 7. Wykonawca nie
będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona
uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, zostanie
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odpowiednio pomniejszone, jeżeli w wyniku dokonania zmiany postanowień umowy usługi objęte przedmiotem
umowy zostaną wykonane nie w całości, lecz w części.
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: 02/12/2016, godzina: 10:00:00,
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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:
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