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Ogłoszenie nr 777279-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu:
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania /w formule zaprojektuj i wybuduji: „Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”
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: nie dotyczy
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 podac minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o kt6rych
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30° o, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawcow albo ich jednostki (w °o): nie dotyczy
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: nie dotyczy
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: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
1. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
krajowy numer identyfikacyjny 79067601000000, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. ( 48) 87 423 28 07, e-mail: parkwaypzd~hot.pl, faks ( 48) 87 423 24 22.
Adres strony internetowej (URL): www pzd DiS nI
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Ceteli do”ycy): nie 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):
nie dotyczy
1.4) 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: Tak
www.bip.powiat.pisz.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: nie dotyczy
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny sposób: Nie
inny sposób: nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Oferty należy złożyć za pomocą operatora pocztowego, kuriera lub osobiście.
Adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 6, pokój nr 1 (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń łub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL): nie
dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Iw formule zaprojektuj i wybuduj!: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr
1 867N (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km 0+000 do km 11±200”
Numer referencyjny: PZD.32 10.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) Informacj a 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: nie dotyczy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części łub grup części: nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie
dotyczy
11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, uslug 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 dla zadania Iw formule zaprojektuj i wybuduj!:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 867N (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”.
Zamówienie obejmuje pełnienie liinkcji Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane G. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
W ramach tych czynności Nadzór Inwestorski zobowiązany jest w szczególności do:
reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją
projektową, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, kontroli zgodności z
obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wspomagania Przedstawiciela Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia
Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdy należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę
uregulowane.
organizowanie i przewodniczenie spotkaniom organizowanym na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego,
sporządzanie protokołów i przekazywanie ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania.
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy (BHP).
kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
uczestniczenia w wykonywaniu przez Wykonawcę pomiarów, badań oraz pobieraniu próbek na placu budowy.
zlecania badań i pomiarów kontrolnych do laboratorium Zamawiającego.
sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności do zapobiegania
zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych, odbiorów etapów robót pod kątem dopuszczenia
do ruchu i odbioru końcowego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze końcowym,
potwierdzania ilości wykonanych robót (m.in. sprawdzenie obmiarów geodezyjnych przez Specjalistę ds.
geodezyjnych oraz wykonanie własnych geodezyjnych pomiarów kontrolnych w ilości pozwalającej na weryfikację
poprawności obmiaru min. 15% pomiarów wykonanych przez Wykonawcę),
sprawdzania rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzenia należnych mu kwot,
sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów,
sporządzania ocen zgłoszonych Zamawiającemu roszczeń Wykonawcy i Podwykonawców Robót objętych usługą
nadzoru,
rozliczenia końcowego zadania,
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inwentaryzacji wykonanych robót i rozliczenia kontraktu w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze
stron,
pozostałych czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.
11.5) Główny kod CPV: 71247000-l
Podatkowe kody CPV: nie dotyczy
11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: nie dotyczy
Waluta: nie dotyczy
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.?) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. I 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: nie dotyczy
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: nie dotyczy lub dniach: nie dotyczy
lub
data rozpoczęcia: nie dotyczy lub zakończenia: 31.10.2022
11.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w okresie realizacji zadania Iw
formule zaprojektuj i wybuduj! pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 867N (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km
0+000 do km 11+200” począwszy od daty podpisania umowy na jego realizację z Wykonawcą Robót lub niezwłocznie
od daty podpisania umowy na usługę nadzoru, o ile nastąpi to później do odbioru końcowego robót budowlanych
planowanego na dzień 31.10.2022 r. !rozliczenie finansowe robót po dokonaniu tego odbioruJ oraz przez 72 miesiące
trwania gwarancji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI IJI)ZIALU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca
przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie.
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie pełnienia
usług nadzoru inwestorskiego nad co najmniej 1 zadaniem obejmującym wykonywanie robót w ramach budowy,
rozbudowy, przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic klasy min. G o wartości
robót co najmniej 15,0 mln PLN brutto.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub
zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług
nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
Warunkami FIDIC), podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
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Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót
lub równoważnego dokumenm (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na
dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.
b) Osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im
powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji
zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, pełniącego również funkcję Inspektora Nadzoru Robót Drogowych 1
osoba posiadająca: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót w specjalności drogowej tub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, doświadczenie w branży: min. 3 lata (od uzyskania uprawnień), doświadczenie w kierowaniu lub
nadzorowaniu na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót Drogowych, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera
Rezydenta, Inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie,
rozbudowie, przebudowie tub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic min. klasy G o wartości
robót co najmniej 10,0 mln PLN brutto,
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Mostowych
1 osoba posiadająca:
uprawnienia budowlane do
nadzorowania robót w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie w branży: min. 3 tata (od
uzyskania uprawnień)
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. dokumentacji projektowej 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do
nadzorowania robót w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie w branży: min. 3
tata (od uzyskania uprawnień) doświadczenie na stanowisku projektanta drogowego, na co najmniej 1 zadaniu
obejmującym opracowanie dokumentacji projektowej drogi lub ulicy min. klasy 0, sldadającej się z projektu
budowlanego na budowę lub przebudowę drogi lub ulicy o długości co najmniej 5,0 km wraz z niezbędnymi
urządzeniami,
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektroenergetycznych i Energetycznych
1 osoba posiadająca:
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie w branży: min. 3 lata (od uzyskania uprawnień).
5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych
1 osoba posiadająca:
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń do nadzorowania robót lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
doświadczenie w branży: min. 3 lata (od uzyskania uprawnień).
6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Teletechnicznych
1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do
nadzorowania robót w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z in&astrukturą telekomunikacyjną lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie w branży: min. 3 lata (od uzyskania uprawnień).
7) Specjalista ds. obmiarów i rozliczeń 1 osoba posiadająca: wykształcenie techniczne w dyscyplinie budownictwo,
doświadczenie w branży: min. 3 lata pracy na podobnych stanowiskach ds. obmiarów i rozliczeń przy obsłudze
inwestycji.
8) Specjalista ds. geodezyjnych 1 osoba posiadająca: uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji (zakres
czwarty), doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień z zakresu geodezyjnej obsługi
inwestycji.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z
wymienionych powyżej z wyjątkiem:
funkcji określonych w powyższym pkt. 1) Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, pełniącego również funkcję
Inspektora Nadzoru Robót Drogowych i pkt. 2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Mostowych pod warunkiem
posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych,
funkcji określonych w powyższym pkt. 4) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektroenergetycznych
i Energetycznych i pkt. 6) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Teletechnicznych pod warunkiem posiadania
odpowiednich uprawnień zawodowych.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone powyżej warunki
Wykonawcy mogą spełniać łącznic.
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: Zgodnie z pkt 111.1.3) „b) Osób”
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) 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 8 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
111.4) 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) 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;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed uplywem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie splat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie kil, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
c) 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;
d) 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. z 2019 r. poz. 1170);
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy
Pzp. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
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.
Dokumenty, o których mowa w pkt 9.10.1) lit, a. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
uplywem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.10.1) lit. b IDW, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 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 w 9.10 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
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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 tub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.11 IDW stosuje się odpowiednio. 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. Wykonawca nie jest obowiązany do
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 346 ze zm.).
111.5) WYKAZ OŚWIADCZE$~ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWL4JACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT I USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiaj ącego;
b) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 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 dostawy lub 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 dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy;
c) wykazu 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.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
b) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 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 dostawy lub 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 dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; c)
wykazu 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.
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) -111.6)
1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami
składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.
j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z oferta~
—

—

—

—
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2) Pełnomocnictwo
(składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu
wstejnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu)
do
podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza;
3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(składane w
postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
on wykluczeniu oraz spehńa warunki udziału w postępowaniu) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza;
5) Wraz z ofertą należy złożyć: kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał
dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz wraz z jego kopią potwierdzoną za
zgodność z oryginałem.
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: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN
(słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nie dotyczy
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: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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): nie dotyczy
Liczba wykonawców: nie dotyczy
Przewidywana minimalna liczba wykonawców: nie dotyczy
Maksymalna liczba wykonawców: nie dotyczy
Kryteria selekcji wykonawców: nie dotyczy
—

—

—

—

—

—
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Umowa ramowa będzie zawarta: nie dotyczy
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna: nie dotyczy
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
dotyczy
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie
termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy
Czas trwania: nie dotyczy
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy
P1.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.l) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena

60,00

Doświadczenie Kierownika Zespolu Nadzoru Inwestorskiego!30 ~
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Drogowych
„

Termin opracowania raporm końcowego
10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy
P1.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji: nie dotyczy
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: nie dotyczy
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: nie dotyczy
Elementy opisu przedmiom zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.4) Licytaej a elektroniczna: nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której hędzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne
urządzeń informatycznych: nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy
Czas trwania: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Data: godzina: nie dotyczy
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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:
I. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć, a w szczególności gdy:
a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy i mające wpływ na zakres lub okres
obowiązywania umowy,
b) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur
administracyjnych, mających wpływ na okres obowiązywania umowy, a nie wynikających z przyczyn leżących po
stronie Nadzoru Inwestorskiego.
c) wystąpiła jakakolwiek sytuacja mająca wpływ na zmianę okresu obowiązywania umowy i została ona opisana w
Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy
ktorejkolwiek ze stron.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 2, zmiana okresu trwania umowy
nastepuje tylko o taką liczby dni, jaką wynosi rzeczywisty czas trwania tej okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wnioskow, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: język
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: nie dotyczy
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie calości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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