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Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi
2018/S 111-253016
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasto Świnoujście
811684290
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
Tel.: +48 913270629
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Faks: +48 913270629
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.swinoujscie.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.swinoujscie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Faks: +48 913270629
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.um.swinoujscie.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

13.06.2018, 09:05

Usługi - 253016-2018 - TED Tenders Electronic Daily

2z8

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:253016-2018...

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie
kontraktami pn.: - „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu
w Świnoujściu”, - „Budowa układu dróg rowerow ...
Numer referencyjny: WIM.271.1.45.2018
II.1.2) Główny kod CPV
71247000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie
kontraktami:
1) „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”,
przewidzianym do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
2) „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła
przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”, przewidzianym do
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020,
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000
71248000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świnoujście.
II.2.4) Opis zamówienia:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie
kontraktami:
1) „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”,
przewidzianym do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, obejmującym następujący zakres:
— przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul.
Wolińską i Dworcową,
— budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr
3/ekspresową S-3 (włącznie z przekroczeniem bezkolizyjnym linii kolejowych i
dowiązaniem do realizowanego przez Polskie LNG wiaduktu nad ulicą Barlickiego
w ciągu ulicy Ku Morzu),
— przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul.
Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las),
— przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu) pomiędzy wjazdem na
falochron wschodni i latarnią morską wraz z budową parkingu buforowego dla
pojazdów oczekujących na wjazd do portu,
— budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr
3/ekspresową S-3 i ul. Ludzi Morza,
— budowa odcinka drogi (przedłużenie ulicy Ludzi Morza zastępujące ulicę

13.06.2018, 09:05

Usługi - 253016-2018 - TED Tenders Electronic Daily

3z8

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:253016-2018...

Mostową) pomiędzy skrzyżowaniem z tzw. obwodnicą Bazy Las i drogą krajową nr
93 (ul. Pomorską),
— przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Fińskiej od wyjazdu z Terminalu
Promowego do planowanego skrzyżowania typu rondo stanowiącego połączenie z
planowaną drogą ekspresową S-3 i wjazdem do projektowanej przeprawy
tunelowej.
2) „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła
przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”, przewidzianym do
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, obejmującym następujący zakres:
— budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barlickiego na odcinku od istniejącej
drogi rowerowej przy skrzyżowaniu z ulicą Ludzi Morza do połączenia z
realizowanym przez Polskie LNG wiaduktem nad ulicą Barlickiego w ciągu ulicy Ku
Morzu oraz do połaczenia z istniejącym przejazdem kolejowym w kierunku
Terminalu LNG.
Usługa obejmuje, w szczególności:
— Pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej,
jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację wyników obliczeń w celu
wykrycia ewentualnych błędów,
— Zarządzanie i kontrolę nad realizacją robót, aż do daty wystawienia
Ostatecznego Świadectwa Płatności,
— Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych
usterek / wad w okresie Przeglądu i Rozliczenia Kontraktów, w ramach zawartych
Kontraktów,
— Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją
projektów i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym (Inwestorem),
— Wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących
wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków
UE, w tym w zakresie sprawozdań,
— Wspieranie Zamawiającego (Inwestora) jako lojalny.
I sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych;
— Sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie zadań
dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadań inwestycyjnych, wynikłymi w
trakcie realizacji kontraktów - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Na czele Zespołu Wykonawcy stać będzie Inżynier Kontraktu. Będzie on działał
zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w Warunkach Ogólnych Kontraktu
FIDIC („Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie
angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) oraz w
Warunkach Szczególnych Kontraktu (SWK), w zakresie uprawnień określonych w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z
aktualnych przepisów ustawy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 51
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: xxxxx
II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że termin realizacji projektu pn.: „Budowa i przebudowa
dróg w ramach zadania Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury
Portu w Świnoujściu- etap I realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj”
określony został w deklaracji złożonej do Instytucji dofinansowującej i wynosi nie
więcej niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.1) Wykonawca musi wykazać średni roczny przychód za ostatnie trzy lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na
podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z
nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych).
1.2) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 125 000,00 PLN (sto dwadzieścia pięć
tysięcy złotych).
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu* - od
rozpoczęcia do zakończenia - w okresie ostatnich 10. (dziesięciu) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją
co najmniej:
Dwóch różnych umów o roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy
dróg lub ulic** klasy min. Z lub drogowych obiektów inżynierskich (rozumianych
jako mosty, wiadukty lub estakady) wraz dokonywaniem rozliczeń, a wartość
każdej z tych robót była równa lub wyższa od 50 mln PLN brutto.
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z
powyższych warunków.
Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający
uzna usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru
inwestorskiego oraz współpracy ze służbami zamawiającego w zakresie
sprawozdawczości.
(i) osoba proponowana na stanowisko Inżynier Kontraktu:
Wymagana liczba osób: 1. (jedna).
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Doświadczenie/wymagania zawodowe:
Posiadająca minimum 24 (dwadzieścia cztery) miesiące doświadczenia przy
realizacji lub zarządzaniu jednego zadania, którego całkowity koszt wynosił
minimum 50 mln złotych (pięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującego
budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub
remontem Obiektu Budowlanego*** (zgodnie z definicją) od rozpoczęcia****
realizacji do wykonania zadania* na stanowisku kierowniczym.
(ii) osoba proponowana na stanowisko Inżynier Rezydent:
Wymagana liczba osób: 1. (jedna).
Doświadczenie/wymagania zawodowe:
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej i
posiadająca minimum 24 (dwadzieścia cztery) miesiące doświadczenia
zawodowego przy realizacji lub zarządzaniu jednego zadania, którego całkowity
koszt wynosił minimum 50 mln PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) brutto,
obejmującego budowę, przebudowę lub remoncie dróg lub ulic** min. klasy Z lub
drogowych obiektów inżynierskich (rozumianych jako mosty, wiadukty lub
estakady) od rozpoczęcia**** realizacji do wykonania zadania.*.
(iii) osoba proponowana na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. drogowych:
Wymagana liczba osób: 2. (dwie).
Doświadczenie/wymagania zawodowe dla każdej z w/w osób:
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej i posiadająca
minimum doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności inspektora
nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przy realizacji jednego zadania
obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic** min. klasy Z o długości
całkowitej łącznej min. 5 km (pięć kilometrów) od rozpoczęcia**** realizacji do
wykonania zadania.*.
(iv) osoba proponowana na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. mostowych:
Wymagana liczba osób: 1. (jedna).
Doświadczenie/wymagania zawodowe:
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej i posiadająca
minimum doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności inspektora
nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przy realizacji jednego zadania
obejmującego budowę lub przebudowę drogowego obiektów inżynierskich
(rozumianego jako most, wiadukt lub estakada) o długości całkowitej min. 60
metrów od rozpoczęcia**** realizacji do wykonania zadania.*.
(v) osoba proponowana na stanowisko Inspektor Nadzoru branży sanitarnej:
Wymagana liczba osób: 1. (jedna).
(vi) osoba proponowana na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych:
Wymagana liczba osób: 1. (jedna).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje dot. zdolności
technicznej i zawodowej zgodnie z dokumentami zamówienia.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca w ramach Usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także
współpracuje ze służbami Zamawiającego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego w
zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanych Projektów unijnych.
Kontrakty na roboty budowlane będzie realizowany w oparciu o „Warunki
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Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych.
I mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez
Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000.
Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999”.
Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi
w wyżej wymienionych Warunkach Ogólnych Kontraktu i Warunkach Szczególnych
Kontraktu.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie.
z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks
cywilny i ustawie Pzp.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
Sala nr 1- parter.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
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2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione
wypełnione dokumenty:
1) Formularz Cenowy (Tom IV SIWZ);
2) Formularz „Kryteria pozacenowe” - Formularz 2.1 (Tom I, Rozdział 2 IDW).
14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;
1a) wykaz osób, o którym mowa w pkt 9.7.1) d) IDW, w zakresie niezbędnym do
oceny oferty na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert;
2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega
Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.7. IDW;
3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (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 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie
niż pieniądz.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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