Ogłoszenie nr 623788-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.
Gmina Stryków: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ
ZADANIA PN. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stryków, krajowy numer identyfikacyjny 47205783300000,
ul. ul. Kościuszki 27 , 95-010 Stryków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 198 002, email strykow@strykow.pl, faks 427 198 193.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.strykow.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.bip.strykow.pl, zakładka Przetargi - rok 2019
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Stryków
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 PN. BUDOWA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW
Numer referencyjny: IZP.271.56.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na budowie oświetleń ulicznych na
terenie Gminy Stryków. Zakres robót budowlanych obejmuje oświetlenie dróg na terenie
Gminy Stryków w miejscowościach: Swędów, Tymianka Osiedle, Warszewice, Anielin
Swędowski. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty został w dokumentacji, która
jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.strykow.pl/?a=8992, w zakładce
przetargi 2019 w ogłoszeniu o zamówieniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków”. Zamawiający wymaga, by Wykonawca
zapewnił nadzór inwestorki nad procesem inwestycyjnym w branży instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przedmiot zamówienia
należy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. Szczegółowy zakres
obowiązków: a)wszystkie czynności i obowiązki przewidziane dla inspektora nadzoru na
gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186) oraz przepisów wykonawczych do tejże ustawy, b) analiza merytoryczna
dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót,

zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, c) nadzór nad zgodnością
wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie
robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, d)
kontrola realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu
budowlanego, f) żądanie od wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową, g) sprawdzanie
jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych
wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń,
systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z
dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, h)
sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, i)
opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń,
rozwiązań technicznych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w
dokumentacji projektowej, j) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z
prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót
budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych
parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i
nadzór nad próbami i badaniami instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z przekazaniem do
eksploatacji, k) weryfikacja protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z
oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym,
stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur, l) dokonywanie wszelkich innych czynności
nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia
bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z
podmiotami zewnętrznymi, m) udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym, n)
udział w naradach technicznych i spotkaniach roboczych, o) sprawdzenie dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem
kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie
realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, p) potwierdzenie
usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy robót, q) ścisła współpraca z Zamawiającym i informowanie Zamawiającego o
przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich
zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, r )
na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania, s) uczestniczenie
w 3 przeglądach gwarancyjnych, o których Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru na
co najmniej 3 dni przed planowanym terminem przeglądu. Oznaczenie wg CPV: 71.24.70.00
-1 – nadzór nad robotami budowlanymi. Wykonawca może powierzyć część zamówienia
podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający oczekuje wskazania w formularzu ofertowym
części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om
wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Usługa musi zostać wykonana z zachowaniem wymagań i zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), przepisami dotyczącymi bhp przy

wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dokumentacją projektową, przy dołożeniu należytej staranności w ich wykonaniu, dobrą
jakością i zachowaniem właściwej organizacji pracy.
II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30
II.9) Informacje dodatkowe: Czas realizacji umowy obejmuje także okres trwania robót
oraz okres rękojmi i gwarancji udzielony przez Wykonawcę robót budowlanych (liczone od
dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych). Czas
trwania nadzoru może zostać przedłożony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót
budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego
warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego
warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą
przewidzianą/skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru: - posiadającą uprawnienia
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania i/lub
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz - posiadającą minimum 10 lat
doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót i/lub
inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, a także - posiadającą doświadczenie na stanowisku
inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadających, przy realizacji co najmniej
jednej roboty obejmującej budowę i/lub przebudowę oświetlenia ulicznego o wartości brutto
robót co najmniej 200.000,00 PLN w terminie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również
kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U z 2018 r., poz. 2272). Wykonawca ma wykazać nadmienione zdolności technicznej
lub zawodowej, poprzez złożenie (po wezwaniu przez Zamawiającego) wykazu osób oraz
oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – zał. nr 5 do
SIWZ.
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:
Tak
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:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: 1.Odpisu 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
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (odpowiednio §10 ust. 2 pkt 1 siwz),
2.Zaświadczenia 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, 3. Zaświadczenia 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, 4. Oświadczenia
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz.
1170 ze zm.) – według załącznika nr 8 do siwz. Powyższe dokumenty (1-4) składane w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien
złożyć oprócz Wykonawcy również tzw. „Inny Podmiot”/”podmiot trzeci”, na którego
zasobach polega Wykonawca udostępniający zdolności w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia). W przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia, składa każdy podmiot składowy, tj.: każdy wspólnik (przedsiębiorca)
tworzący spółkę cywilną; każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum.” Wykonawcy
zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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, b) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w pkt 1)
lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.. 3) Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje
się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(ETAP II) - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – (samodzielnie - tj. bez uprzedniego
wezwania zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z
art.24 ust. 11 ustawy Pzp. Oświadczenie wymagane jest od każdego Wykonawcy, a w
przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - od każdego
podmiotu składowego, tj: od każdego wspólnika (przedsiębiorcy) tworzącego spółkę cywilną;
od każdego konsorcjanta tworzącego tzw. konsorcjum. Oświadczenie podpisuje, w
szczególności: każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną; każdy konsorcjant
tworzący konsorcjum. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
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:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług - pełnienie
nadzoru, 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 - według załącznika nr 5 do SIWZ; W celu wykazania spełniania warunku
zdolności technicznej lub zawodowej należy dysponować osobami spełniających opis
warunku zamieszczony w § 9 ust. 2 niniejszej SIWZ. b) oświadczenia na temat wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – zał. nr 5 do
SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do
podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie
oryginalne) lub mieć postać notarialnie potwierdzonej kopii; 2) Formularz oferty stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ; 3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom. Wykonawca określi w formularzu ofertowym, jaki zakres zamówienia
wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców podając ich firmy. Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winny być zawierane zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy Pzp, w szczególności – zgodnie z przepisami art.: 36a - 36b
i 143a – 143d tej ustawy pzp. Pisemne zobowiązanie tzw. innych podmiotów/podmiotów
trzecich - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ . W sytuacji, o której mowa w
art. 22a ust.2 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada w szczególności zobowiązanie podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu,
musi określać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego skierowanego przez wykonawcę
40,00
do realizacji zamówienia – usługi nadzoru
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
60,00
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
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy,
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Wzór umowy zawiera również dopuszczalne przypadki
zmian postanowień zawartej umowy. 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień
zawartej umowy w następujących przypadkach: 1.1. wydłużenia terminu wykonania
zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie zamawiającego np. konieczność
zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą miały
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót i inne. 1.2. Wykonawca z własnej
inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub
innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli
zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (np. rezygnacji). Wykonawca może dokonać zmiany osób pełniących funkcje
inspektorów nadzoru poszczególnych branż przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia

zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego inspektora nadzoru. 1.3. Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich
obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi
spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do
kierowania robotami/nadzorowania robót). Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 1.4.
W przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego,
a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia 1.5. w przypadku wystąpienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć, za które uważa się wydarzenia o
charakterze nadzwyczajnym, występującym po zawarciu umowy, a których skutki lub
zaistnienie uniemożliwia wykonanie umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami, (np.
zmiany warunków gospodarczych, zmiany stawek podatku VAT, zmiany obowiązujących
przepisów) 1.6. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego,
a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia (np. dotyczą wprowadzenia nowej
technologii, zmiany zastosowanych materiałów itd.) 1.7. zawieszenia robót przez
Zamawiającego, 1.8. zmiany dokumentacji, zmiany wymiarów, położenia, lokalizacji, 1.9.
zmiany w sposobie dokonywania płatności dotyczących rozliczeń częściowych, zmian
terminów płatności wynikających z wszelkich innych zmian wprowadzonych do umowy 1.10.
obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne,
1.11. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób
kontaktowych itp., 1.12. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.), 1.13.
rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, 1.14. zmiany stanu prawnego, 1.15. braku
możliwości kontynuacji robót z winy Zamawiającego, 1.16. konieczności wykonania robót –
świadczeń zamiennych, 1.17. natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy
niezinwentaryzowane przeszkody np. obiekty budowlane, sieci itp., 1.18. działania sił natury,
zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne, 1.19. konieczności uzyskania opinii,
decyzji, uzgodnień nie przewidzianych w chwili ogłoszenia o zamówieniu, publikacji SIWZ,
1.20. przekroczenia przez organy administracji terminów określonych przez prawo na
wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp., 1.21. odmowy wydania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp. 1.22. Wszelkie zmiany umowy pod
rygorem nieważności , wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach
unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Pzp. 1.23. Trwała zmiana osoby wskazanej w § 6
ust 1 może nastąpić w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana
osoby/specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (np. rezygnacja). Trwała zmiana osoby wskazanej w § 6 ust 1 może odbyć się za
uprzednią zgoda Zamawiającego. Trwała zmiana osoby wskazanej w § 6 ust 1 jest
dopuszczalna wyłącznie, gdy nowa osoba będzie legitymować się uprawnieniami i
doświadczeniem nie gorszym od osoby wskazanej w ofercie. 2. Warunki dokonania zmian: a)
zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej
umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych
okoliczności, - opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. c) wniosek o zmianę
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
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: 2019-11-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze SIWZ, należy składać w
siedzibie Zamawiającego URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE, 95-010 Stryków, ul. T.
Kościuszki 27, sekretariat w terminie do 26.11.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie Zamawiającego w pok. 22, w dniu 26.11.2019 r. o godz. 10:15.
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Ogłoszenie o zamówieniu nr 623788-N-2019 z dnia 2019-11-18 r. zostało zamieszczone na tablicy
ogłoszeń siedzibie Zamawiającego w dniu 18.11.2019 r.

