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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mzgk.pl

Dęblin: Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa
kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w ramach
projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania
ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Numer ogłoszenia: 18922 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. , ul. 15 P.P. "Wilków" 3, 08-530
Dęblin, woj. lubelskie, tel. 0-81 8830103, faks 0-81 8801851.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:
Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w ramach projektu pn. Modernizacja i
rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest: profesjonalne świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego oraz SIWZ, dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali
i sieci wodociągowej w ramach Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz
zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, które składa się z następujących części: Zadanie 1 - Budowa
magistrali wodociągowej i sieci wodociągowej do osiedla Lotnisko. W tym: - wymiana istniejących rurociągów
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stalowych Dn 400 na PE Dn 315, L= 362 m metodą bezwykopową, - budowa magistrali wodociągowej z rur PE
Dn 250 mm, L= 4355 m metodą przewiertu sterowanego, - wymiana wodociągu z rur żeliwnych Dn 200 mm na
rurociąg z rur PE Dn 200 mm, L= 317 m metodą krakingu, - wymiana rurociągów azbestocementowych Dn 100
na wodociąg z rur PE Dn 110 mm, L= 763 m metodą krakingu, - budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 110
mm, L= 182 m metodą przewiertu sterowanego. Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla
miasta Dęblin - osiedle Jagiellońskie i Centrum - Etap II, zad. 1 (kanalizacja sanitarna w osiedlu Jagiellońskie
oraz w ulicach: Wiatraczna, Przechodnia, Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka (odc. od ul. Ogrodowej w kierunku
ul. Stawskiej), Leśki, Krótka, Staromiejska). W tym: - budowa kolektorów podciśnieniowych z rur PE Dn 90225 mm o łącznej długości 9023 m, - budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PCV Dn 160-200 mm o łącznej
długości 5151 m, - wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych, - uzupełnienie wyposażenia
stacji podciśnieniowej, - wykonanie układu zdalnego przeniesienia wskazań parametrów pracy stacji
podciśnieniowej. Zadanie 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin - Etap II, zad. 2
(kanalizacja sanitarna w ulicach: 1-go Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska (odc. od ul. 1go Maja do ul. Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej),
Asnyka (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna. W tym: - budowa kolektorów
podciśnieniowych z rur PE Dn 90-280 mm o łącznej długości 3542 m, - budowa rurociągów grawitacyjnych z
rur PCV Dn 160-200 mm o łącznej długości 1489 m, - wykonanie systemu monitoringu zaworów
podciśnieniowych. Zadanie 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stawy. W tym: - budowa rurociągów
grawitacyjnych z rur PEHD Dn 250-300 mm o łącznej długości 45 m, - budowa rurociągu tłocznego z rur PE Dn
160-180 mm o łącznej długości 3881 m, - budowa pompowni ścieków Q = 14,83 dm3/s wraz z przyłączem
elektroenergetycznym. Zadanie 5 - Budowa magistrali wodociągowej do osiedla Stawy W tym: - budowa
rurociągów z rur PE Dn 160-250 mm o łącznej długości 4300 m. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót
budowlanych zawiera załączona do SIWZ: dokumentacja projektowa - załącznik nr 3a do SIWZ oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3b do SIWZ. Szacunkowa wartość
nadzorowanych robót budowlanych, określona na bazie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 22 120 384,28 zł
netto. Podana szacunkowa wartość robót dotyczy zamówienia podstawowego i nie obejmuje zamówień
uzupełniających..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. udzielenie Wykonawcy wyłonionemu w
niniejszym postępowaniu, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.52.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym
zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) wykonał co najmniej: - jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub
sprawowaniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy realizacji zakończonego
zadania polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub
deszczowej o wartości robót nie mniejszej niż 4 mln PLN brutto oraz - jedną usługę polegającą na
pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub sprawowaniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora
zastępczego przy realizacji zakończonego zadania polegającego na budowie, przebudowie,
rozbudowie sieci i/lub magistrali wodociągowej o wartości robót nie mniejszej niż 4 mln PLN brutto,
lub: - co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub sprawowaniu
funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy realizacji zakończonego zadania z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci
kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej oraz sieci i/lub magistrali wodociągowej o łącznej wartości
robót nie mniejszej niż 8 mln PLN brutto. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy mogą spełniać łącznie). Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w
postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i
oświadczenia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami (kluczowymi specjalistami), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o
następujących kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym: 1. Inspektor nadzoru branży sanitarnej: wykształcenie wyższe, - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz.1623 t.j.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub 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 (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz.394) - doświadczenie przy
nadzorowaniu inwestycji (pełnienie funkcji inspektora nadzoru) w ciągu ostatnich trzech lat: co
najmniej jednej sieci kanalizacji podciśnieniowej o wartości brutto minimum 2 mln PLN - 1 osoba. 2.
Inspektor nadzoru branży drogowej: - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz.1623 t.j.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub 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 (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz.394) - 1 osoba. (W
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy
mogą spełniać łącznie). Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia metodą
warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 u.p.z.p. przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku: a) w razie ustawowej
zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy - w zakresie dotyczącym jej przedmiotu - cena (należność)
zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT
obowiązująca w dniu sprzedaży (w dniu powstania obowiązku podatkowego), b) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
c)Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany personelu nadzorującego budowę w następujących
przypadkach: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji, - nie
wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy, d) Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy zmiany personelu nadzorującego budowę jeśli uzna, że nie spełnia on w sposób należyty
obowiązków wynikających z umowy, e) w przypadku zmiany określonej w ppkt c) i d) nowa osoba będzie
posiadała uprawnienia i doświadczenie zawodowe w nie mniejszym zakresie niż osoba wskazana w ofercie, f)
powierzenia Podwykonawcy zakresu robót nie określonego w ofercie lub zmiana zakresu powierzonych robót,
jak również zmiana Podwykonawcy, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego
Podwykonawcy, g) Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia zamówienia w przypadku
zmiany terminu zakończenia nadzorowanych robót budowlanych. 2. Wszystkie powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mzgk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Gospodarki
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Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3, sekretariat, pok. nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013
godzina 10:00, miejsce: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3,
sekretariat, pok. nr 2.
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: Zamówienie to będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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

bzp0. por t al. uzp. gov. pl/ index. php?ogloszenie=show&pozycja=18922&r ok=2013- 01- 14

7/ 7

