
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.jrp.ppkpodhale.pl

Nowy Targ: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rea lizacj ą zadań: -

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłu ż potoku Skotnickiego w Szczawnicy -

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszowej i Flisackiej w Szczawnicy

- Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy

Numer ogłoszenia: 147811 - 2014; data zamieszczenia : 08.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Al. Tysiąclecia 35A, 34-400

Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2665242, 2640777, faks 018 2640779.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ppkpodhale.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją

zadań: - Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy - Budowa kanalizacji

sanitarnej przy ul. Staszowej i Flisackiej w Szczawnicy - Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje

pełnienie kompleksowego nadzoru nad robotami budowlanymi dla następujących inwestycji: - Budowa

kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.

Staszowej i Flisackiej - Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy Zakres robót budowlanych do

wykonania w ramach powyższego zadania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 1. Zakres usługi obejmuje pełnienie

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającej z przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych

przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w szczególności: 1) nadzór nad robotami budowlanymi

pn.: - Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy - Budowa kanalizacji sanitarnej

przy ul. Staszowej i Flisackiej w Szczawnicy - Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy 2) pełny

zakres czynności określonych w art.25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z

2006r. Dz. U. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 3) ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach

nadzoru, 4) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacjami projektowymi, pozwoleniami
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na budowę, umowami z wykonawcami robót budowlanych, 5) przygotowanie całokształtu spraw do odbiorów

inwestycji przez Zamawiającego, w tym do odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych, 6) uczestniczenie

w odbiorach częściowych oraz odbiorach końcowych, 7) uczestniczenie w naradach technicznych

organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawców robót budowlanych, w trakcie realizacji poszczególnych

inwestycji, 8) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość

oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót budowlanych o zaistnieniu okoliczności

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót, 9) w razie konieczności do codziennego

telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 10) do pobytu na placach budów w

odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór przynajmniej 3 razy w tygodniu, w czasie

prowadzenia robót przez Wykonawcę robót. Każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być

potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy, 11) zatwierdzania materiałów, do wbudowania na etapie

realizacji robót, przy udziale i akceptacji Zamawiającego 12) do przyjazdu na plac budowy w terminie do 3

godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach, 13) doradztwo w

negocjacjach z wykonawcą robót budowlanych, 14) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń

wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych

uzgodnień lub wyjaśnień, 15) sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji

rozliczeniowej składanej przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczych, 16)

sporządzanie kalkulacji porównawczej w przypadku wystąpienia robót zamiennych i weryfikacja ofert

wykonawców w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 17) kontrolowania wykonawcy robót w zakresie

zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy i w otoczeniu, 18) weryfikacja dokumentacji technicznej

sporządzanej przez wykonawców robót budowlanych w celu przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym

Targu, 19) uczestnictwo w przeglądach i próbach technicznych (próby szczelności, inspekcja tv, badanie

zagęszczenia gruntu, itp.) oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek. 20) sprawdzenie oraz

zatwierdzenie raportów miesięcznych sporządzanych przez Wykonawców poszczególnych robót budowlanych.

21) ocena, zatwierdzanie oraz przygotowywanie rozliczeń, raportów i innych dokumentów wymaganych przez

Instytucje Pośredniczące i Wdrażające w związku z dofinansowaniem robót budowlanych w ramach Funduszu

Spójności 2. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Łączenie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne. 2) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru

inwestorskiego przez osoby / firmy, które wykonują jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robót budowlanych,

w czasie realizacji niniejszej umowy. 3) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony

do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej inwestycji. 4) Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie

w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 5) Wykonawca

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych

niniejszą umową, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki

zawodowej. 6) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na

budowę lub na miejsce narad 7) Wszelkie materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca

wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego.
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Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na żądanie, lub najpóźniej w momencie

wygaśnięcia albo rozwiązania umowy. 8) Jeżeli w czasie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność

wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp. Wykonawca (Inspektor

nadzoru) powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia

wykonawcy robót budowlanych. 9) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do

wydawania wykonawcom robót budowlanych poleceń wykonania robót dodatkowych. 10) Wszystkie wskazane w

dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać

łącznie z wyrazem równoważny. 11) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o

których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości

zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w

wysokości 1 200 zł [słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100] 2. Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed

upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, -

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach

ubezpieczeniowych, - 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 (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z

późn. zm.). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium 4.1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej

należy dokonać przelew na rachunek bankowy Zamawiającego: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 - 400 Nowy Targ Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział

w Nowym Targu 15154011152111605034280004 z adnotacją WADIUM - Inspektor nadzoru budowa kanalizacji

Skotnicki, Szlachtowska, Staszowa, Flisacka Należy pamiętać, że wadium w formie pieniężnej będzie wniesione

skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.2. W

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

3 z 10 2014-07-08 13:56



przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kserokopię (poświadczoną za

zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. 4.3. W przypadku wniesienia wadium

w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności

jednoznacznie wynikać: a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib, b) zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapłaty całej kwoty

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji),

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na

warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.

25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. c)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, d) kwotę gwarancji /

poręczenia, e) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; f)

miejsce i termin zwrotu gwarancji; 4.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż forma pieniężna,

wadium należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Dokument ten zostanie po

otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji),

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta

z zasadniczą treścią oferty). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4.5. W przypadku

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w

formie gwarancji, Zamawiający wymaga, aby zostało ono wniesione przez wszystkich członków konsorcjum lub

zawierało informację, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. 4.6. W przypadku

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w

postaci pieniądza, wraz z potwierdzeniem przelewu lub dowodem wpłaty należy złożyć dokument (np.

oświadczenie) potwierdzający, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. Powyższe może

również wynikać z pełnomocnictwa, bądź z umowy konsorcjum. 5. Zwrot wadium 5.1. Zamawiający, niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwróci wadium wszystkim wykonawcom, z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 19.6. 5.2.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 19.5.1. SIWZ, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: -

Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26

ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, - Wykonawca nie

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium

lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadialną zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.

24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim

doświadczeniem w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego

warunku, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

działalności jest krótszy - w tym okresie: świadczył co najmniej jedną usługę nadzoru nad zadaniem

związanym z budową kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1 km, lub wartości robót budowlanych

minimum 1 000 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy

zobowiązani są przedłożyć: - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług , sporządzony na

druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i

doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym

postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia swojej wiedzy i

doświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca w celu spełniania warunku musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania

przedmiotu zamówienia, tj. minimum następującymi osobami: Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty

uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej przy budowie sieci

kanalizacji sanitarnej (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) - doświadczenie w

nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami przy przynajmniej dwóch inwestycjach z zakresu budowy

systemów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej o łącznej długości co najmniej 1,0 km.

Zamawiający wymaga, aby wskazana osoba posiadała uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.

578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i

kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektor nadzoru w

branży drogowej - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (kierownik budowy,

kierownik robót, inspektor nadzoru) Zamawiający wymaga, aby wskazana osoba posiadała

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu

zawodowego Inspektor nadzoru w branży elektrycznej - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe

licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) Zamawiający wymaga, aby

wskazana osoba posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę

właściwej izby samorządu zawodowego W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 5 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
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zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. W wykazie muszą być wskazane wszystkie osoby, o których mowa

powyżej. Wykonawca może przedstawić osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi dysponują

inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem

udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego

warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty,

winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania

podmiotów dysponujących osobami wskazanymi w Wykazie osób, do oddania tych osób Wykonawcy

do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, potwierdzające, iż

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

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
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uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, jest możliwa w następujących przypadkach: - zaistnienia zmian

zagospodarowania przestrzennego działek - posesji będących w zasięgu przedmiotowej sieci, w wyniku których

nastąpi konieczność wprowadzenia nieistotnej zmiany w projekcie, polegającej np. na zmianie trasy przyłączy

kanalizacyjnych; - zmiany warunków dofinansowania dotyczących: wydłużenia terminu lub zasad realizacji

projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Spójności - w następstwie działania organów sądowych lub

administracyjnych, w szczególności dotyczących: przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwoleń itp.; odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień

na skutek błędów w dokumentacji projektowej; wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w

przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; konieczności

uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności

nie przewidziano przy zawieraniu umowy, - zmiany okresu realizacji umowy oraz innych zmian wprowadzanych

do umowy z wykonawcą robót budowlanych. Zawieszenie terminu realizacji robót budowlanych, które stanowią

przedmiot nadzoru, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: - Wystąpienia niekorzystnych warunków

atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być

niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym

przez inspektora nadzoru. - Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w

chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, np.: przyczyny techniczne tj. kolizje z

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami. Fakt wystąpienia niniejszych

okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy

potwierdzonym przez inspektora nadzoru. - W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym

odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji - termin realizacji przedmiotu

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności. W

przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia

terminu zakończenia będzie równy okresowi zawieszenia. Zawieszenie zostaje zniesione w przypadku ustania

okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku

budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. W przypadku

wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających

zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część wykonywaną po

tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.jrp.ppkpodhale.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Podhalańskie

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34 - 400 Nowy Targ (sekretariat III piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.07.2014
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godzina 09:45, miejsce: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34 - 400

Nowy Targ (sala obrad obok sekretariatu III piętro).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Zadanie realizowane w ramach działania I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach

powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na

terenie Miasta i Gminy Szczawnica na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z

dnia 18 grudnia 2013 r..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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