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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jasielski Dom Kultury , Ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 44 35

150, faks 013 44 35 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA

ZADANIA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA JASIELSKIEGO DOMU KULTURY W RAMACH PROJEKTU PN:

PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY

KULTURALNEJ DOMU KULTURY W JAŚLE I LIPTOWSKIM MIKULASZU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY

TRANSGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania rozbudowa i przebudowa Jasielskiego Domu Kultury w ramach

projektu pn: Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domu Kultury

w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 2. Pełnienie

funkcji inspektora nadzoru obejmuje branże: a) architektoniczną, b) budowlaną, c) sanitarną, d) elektryczną e)

teletechniczną 3. Zakres czynności objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) Przyjęcie od Zleceniodawcy

opracowanej dokumentacji budowlanej, przekazywanie projektantowi i Zleceniodawcy zastrzeżeń do projektu,

zgłoszonych przez Wykonawcę zadania, o którym mowa w pkt. 1., oraz dokonywanie wymaganych uzgodnień i

wyjaśnień. 2) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo

w tym przekazaniu. 3) Koordynację robót poszczególnych branż. 4) Zapewnienie obecności na terenie budowy

każdego dnia, wszystkich inspektorów branżowych, bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót

wymagających jego nadzoru, z jednoczesnym dokumentowaniem ich wizyty wpisem do dziennika budowy, z

podaniem zakresu robót, które zostały przez nich sprawdzone. 5) Zapewnienie obecności inspektorów

branżowych, w miejscu budowy na każde wezwanie Zleceniodawcy, nie później niż na jeden dzień od otrzymania

wezwania. 6) Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z zawartymi umowami, projektem

budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, wiedzą techniczną i

przepisami BHP. 7) Sprawdzanie właściwej dyscypliny rzeczowo - finansowej wykonanych robót. 8) Kontrolę

prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie

okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. 9) Sprawdzanie jakości

wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów, a w szczególności niedopuszczanie do stosowania wyrobów

wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 10) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu

wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń. 11) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz

dokonywanie odbiorów. 12) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad

koordynacyjnych oraz do udziału w nich wraz z przedstawicielami Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych

zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych co najmniej 1 na 2 tygodnie. W razie

potrzeby Inspektor Nadzoru może zwołać naradę koordynującą częściej niż raz na dwa tygodnie. 13)

Sporządzanie miesięcznych sprawozdań informujących o wykonaniu rzeczowym zaplanowanego zakresu robót

wraz z informacją o osiągniętych wskaźnikach, przyjętych dla zadania, o którym mowa w pkt. 1. 14) Udział w

spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji zadania, o którym mowa w

pkt. 1 15) Informowanie Zleceniodawcy w trybie natychmiastowym o wszelkich okolicznościach mogących

zakłócić planową realizację inwestycji wraz z podaniem propozycji działań, których podjęcie wyeliminuje lub

zminimalizuje negatywny wpływ takich okoliczności na koszt i terminowość prac. 16) Jeżeli w trakcie wykonywania

robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na

bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy

realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu

na piśmie Zleceniodawcy. 17) Koordynację współpracy uczestników procesu inwestycyjnego dla osiągnięcia

planowanych efektów w realizacji inwestycji. 18) Sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów powykonawczych,

obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawców. 19) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz

usunięcia wad, a także, na żądanie Zleceniodawcy kontrolowanie rozliczeń budowy. 20) Realizowanie całokształtu

spraw związanych z gwarancją (rękojmią za wady). 21) Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji
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przez Zleceniodawcę, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru

poszczególnych części (etapów) inwestycji. Zleceniobiorca, w porozumieniu ze Zleceniodawcą, potwierdzi

zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zleceniodawcy niezbędną

dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i

dokona ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą.

Zleceniobiorca będzie także uczestniczył w przeglądach między gwarancyjnych i nadzorował usuwanie

stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 22) Opracowanie oraz przekazanie Zleceniodawcy niezbędnych

dokumentów do uruchomienia i użytkowania inwestycji. 23) Przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów

przekazania - przejęcia na majątek środków trwałych OT. 24) Udzielanie wyjaśnień na wezwanie Zleceniodawcy,

w tym również na etapie rozliczenia i kontroli na wezwanie właściwych organów projektu, o którym mowa w pkt. 1

25) Przygotowanie dokumentów związanych z pomiarem wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki

realizacji projektu, o którym mowa w pkt. 1 26) Sygnalizowanie Zleceniodawcy wszelkich nieprawidłowości w

przebiegu procesu inwestycyjnego. 3.4. Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: Wycenę sprawowanego

nadzoru Wykonawca określa w drodze kalkulacji własnej kosztu niezbędnego do prawidłowego pełnienia funkcji

inspektora nadzoru. Szczegółowy opis inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inspektora określa załączona do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacja techniczna.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, dla robót o wartości robót nie

mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują osobą/osobami

posiadającymi: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez

ograniczeń - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej

bez ograniczeń - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej - uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności teletechnicznej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy muszą wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

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

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

należycie;

określenie  dostaw  lub usług,  których dotyczy  obowiązek  wskazania przez wykonawcę  w  wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienależycie

Jako główne usługi zamawiający wskazuje, co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora
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nadzoru, dla robót o wartości robót nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

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

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

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

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
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właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

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

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

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

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

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

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

1 - Cena - 95

2 - Termin płatności faktury - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Warunki zmiany

postanowień zawartej umowy w zakresie przedmiotu umowy w przypadku: - zmiana powszechnie obowiązujących

przepisów prawa; - działanie siły wyższej. 3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy w

zakresie terminu wykonania w przypadku przesunięcia terminu realizacji robót objętych nadzorem 4. Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany inspektorów nadzoru w
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przypadku : - śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących

inspektora nadzoru, - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji inspektora nadzoru. 5. W przypadku zmiany

inspektora nadzoru nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla inspektora nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://new.jdkjaslo.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jasielski Dom Kultury, 38-200

Jasło, ul. Kołłątaja 1 /SEKRETARIAT/..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015

godzina 10:00, miejsce: Jasielski Dom Kultury, 38-200 Jasło, ul. Kołłątaja 1 /SEKRETARIAT/..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

Europejskiej: PROJEKT PN:PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ PRZEBUDOWĘ

INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ DOMU KULTURY W JAŚLE I LIPTOWSKIM MIKULASZU

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA

2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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