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Mi$dzyzdroje: Nadz6r inwestorski nad realizacj3 zadania

inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalno - uslugowego oraz

rozbi6rka budynk6w istniej^cych, koliduj^cych z projektowan^

inwestycj3 na dzia4kach o numerach 596/2, 596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w

Mi$dzyzdrojach przy ulicy C.K. Norwida 7.Zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym orazwarunkami decyzji Starosty Kamiehskiego

nr 479/2007 z dnia 12.10.2007r. o pozwoleniu na budow$ oraz aneksem.

Numer ogtoszenia: 167463 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010

OGtOSZENIE O ZAM6WIENIU - uslugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowi$zkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA l ADRES: Mi$dzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o. , ut. Cicha 2,

72-500 Miedzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3281154, faks 091 3282377.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.bip.miedzyzdroje.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: lnny: Sp. z o.o.

SEKCJA ll: PRZEDMIOTZAMOWIENIA

ll.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaja,cego: Nadz6r inwestorski nad realizacja. zadania

inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalno - uslugowego oraz rozbi6rka budynk6w istniejqcych,

koliduja,cych z projektowana. inwestycjq na dziatkach o numerach 596/2, 596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w

Miedzyzdrojach przy ulicy C.K. Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz

warunkami decyzji Starosty Kamienskiego nr479/2007 z dnia 12.10.2007r. o pozwoleniu na budowe oraz

aneksem..

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: uslugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: Nadz6r inwestorski nad

realizacja. zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalno - uslugowego oraz rozbi6rka

budynk6w istnieja^cych, koliduja,cych z projektowanq inwestycja. na dzialkach o numerach 596/2, 596/3,

593/1, 593/2, 593/3 w Miedzyzdrojach przy ulicy C.K. Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym oraz warunkami decyzji Starosty Kamiertskiego nr 479/2007 z dnia 12.10.2007r. o pozwoleniu

na budowe oraz aneksem. Zakres zam6wienia obejmuje: - budynek mieszkalno-ustugowy wraz z

niezbedna, infrastruktura. techniczna; - instalacje sanitarne - instalac|e elektryczne - instalacje niskopr^dowe
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- przyta,cza wodn. - kanaliz. - przyiqcze energetyczne - przylgcze gazowe - zagospodarowanie terenu -

wyciecie drzew - rozbi6rka istniejacych obiekt6w. Szczeg6towy zakres obowiazk6w Wykonawcy jako

inspektora obejmuje: a/ reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzenie zgodnosci realizowanej

inwestycji budowlanej z umowq, dokumentacjq projektowq, pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy

technicznej oraz przepisami techniczno - budowlanymi, b) przeciwdziatenie nieprawidtowosciom na piacu

budowy w zwiazku z realizacja, inwestycji oraz podejmowanie niezbednych w tym zakresie czynnosci, c)

sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t, wbudowanych wyrob6w budowlanych, a w szczeg6lnosci

zapobieganie zastosowaniu wyrob6w budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie, d)sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych ulegaja_cych zakryciu lub zanikaĵ cych ,

uczestniczenie w pr6bach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzeh technicznych i przewod6w

kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowego obiektu i przekazania go do

uzytkowania, e) potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie

rozliczert budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawce rob6t budowlanych ,

montazowych, zakresu rzeczowego i finansowego zadania , w szczeg6lnosci w zakresie zgodnosci

przyjetych zatozen w harmonogramie rzeczowo-finansowym , w protok6tach odbioru rob6t, stanowiqcych

podstaw$ do wystawienia faktury przez realizatora rob6t. f) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-

finansowego dostarczonego przez Wykonawc$ rob6t w zakresie zgodnosci przyj$tych zatozert z

dokumentacja. projektowa, i kosztorysem inwestorskim , w terminie nie dtuzszym niZ 7 dni od dostarczenia

przez Zamawiaja,cego. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania nastepuj^ce

czynnosci: a) weryfikacja kosztorys6w inwestorskich, ofertowych, rob6t dodatkowych i zamiennych pod

wzgledem kompletnosci zawartosci, b) udzial w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji

majacych na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy,

c) udzial w uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji o dopuszczeniu realizowanego obiektu do

uzytkowania , d) udziat w pracach komisji powotenych do przegla,d6w gwarancyjnych dla realizowanej

inwestycji objetej petnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji

powdanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do uzytku

obiekcie oraz kontrolowania ich usuniecia w okresie trwania gwarancji.

11.1.4) Czy przewiduje si$ udzielenie zam6wieri uzupetniajqcych: nie.

11.1.5) Wsp6lny S4ownikZam6wiert (CPV): 71.24.70.00-1.

11.1.6) Czy dopuszcza si^ ztozenie oferty cz^sciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si$ ztozenie oferty wariantowej: nie.

ll.2) C2ASTRWANIA ZAMOWIENlA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: 31.12.2011.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNiCZNYM
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III.2)ZALICZKI

Czy przewiduje si$ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

lll.3) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywanJa okreslonej dziataInosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadajq obowiqzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena spetnienia warunk6w udziatu w post^powaniu dokonywana bexJzie w oparciu o

dokumenty ztozone przez wykonawc? w niniejszym postepowaniu metodq warunku granicznego

- spetaia/niespetna

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe*niania tego warunku

Wykonat w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli okres

prowadzenia dziatelnosci jest kr6tszy, w tym okresie: - co najmniej 2 usJugi polegaja,ce na

nadzorowaniu zadart w zakresie, budowy budynk6w mieszkalnych lub mieszkalno - usJugowych

o wartosci brutto (zadania, kazdego) co najmniej 4 000 000,00 PLN wraz z za^czeniem

dokument6w potwierdzaja,cych , ze ustugi zostafy wykonane nalezycie. , Ocena spetnienia

warunk6w udzia*u w post$powaniu dokonywana b^dzie w oparciu o dokumenty ztozone przez

wykonawce. w niniejszym post$powaniu metoda. warunku granicznego - spe*nia/niespeina.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

nie dotyczy

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam5wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

dysponuje osobami posiadaĵ cymi: a/ lnspektor nadzoru rob6t konstrukcyjno - budowlanych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowtanymi w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczeh, b/ lnspektor nadzoru rob6t sanitarnych - uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w bran2y sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci i instalacji wodocia,gowych i kanalizacyjnych , instalacji i urza,dzeh cieplnych i

wentylacyjnych , sieci i instalacji i urza,dzert gazowych bez ograniczert , c/ lnspektor nadzoru

rob6t elektrycznych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branzy

elektrycznej w zakresie instalacji i urzqdzert elektrycznych bez ograniczert Ocena spelnienia

warunk6w udzialu w post^powaniu dokonywana b^dzie w oparciu o dokumenty ztozone przez

wykonawce. w niniejszym post$powaniu metoda, warunku granicznego - spetnia/niespetna.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
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nie dotyczy

lll.4) INFORMACJA O OSWlADCZENIACH LUB DOKUWlENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZlAtU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunk5w, o kt6rych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, opr6cz oswiadczenia o spe*nieniu warunkow udziaiu w postepowaniu, nalezy

przedk>zy6:

* wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub cia_gtych r6wniez

wykonywanych, dostaw lub uslug w zakresie niezbednym do wykazania speiniania warunku

wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sMadania ofert

albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w post$powaniu, a jezeli okres prowadzenia

dziaJalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorc6w, oraz zaJaczeniem dokumentu potwierdzajqcego, ze te dostawy lub ustugi zostaty

wykonane lub sq wykonywane nalezycie

* wykaz os6b, kt6re beda, uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci

odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

* oswiadczenie, ze osoby, kt6re beda, uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadaja.

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naMadaja. obowia,zek posiadania takich uprawnieh

111.4.2) W zakresle potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedtozyc:

* oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

* aktualny odpis z wtesciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi$cy przed uplywem terminu sWadania wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sMadania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

* aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja,ce, ze

wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, 2e uzyskal przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w

catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz: 3 miesia,ce przed

uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
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zam6wienia albo sktadania ofert

* aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddzia*u Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z

optecaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spc4eczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3

miesiace przed uptywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

post$powaniu o udzielenie zam6wieniaalbo sktadania ofert

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokumentwystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajqcy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesi$cy przed uptywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

post$powaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

* nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat,skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych

ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie

wczesniej ni2 3 miesi$ce przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do

udziatu w post$powaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si$ o zam6wienie - wystawiony nie wcze6niej niz

6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wtasciwego organu saj3owego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu

sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w post$powaniu o udzielenie zam6wienia albo

sktadania ofert - albo oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wte6ciwym organem sa,dowym,

administracyjnym albo organem samorza,du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje si$ takiego zaswiadczenia

lll.7) Czy ogranicza sie mozliwos6 ubiegania sie o zam5wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, u
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kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowia. osoby niepe)nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenJa zam6wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni2sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostepna specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia: www.miedzyzdrojski-tbs.pl; www.bip.miedzyzdroje.pl

Specyfikacje istotnych warunk6w zam6wienia mozna uzyskac pod adresem: MTBS SP. z o.o. ul.

Cicha 2 72-500 Miedzyzdroje.

IV.4.4) Termin sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziaUi w postepowaniu lub ofert: 07.07.2010

godzina 10:00, miejsce: MTBS Sp. z o.o. ul. Cicha 2 72-500 Mi$dzyzdroje Pok6j lnspektora ds. mieszkari

czynszowych p. agnieszki Sulkowskiej.

IV.4.5) Termin zwiqzania oferta.: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznieniepost$powania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaja,cych zwrotowi

srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re miaty byc przeznaczone na sfmansowanie calosci lub czesci zamowienia: nie
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