Nr Sprawy: PSM 342/01/2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji „Poprawa
oferty edukacyjno – kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i
wyposażenie” współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 – Infrastruktura
Szkolnictwa Artystycznego.

1. Nazwa zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 16-400 Suwałki ul.
Noniewicza 83 tel/fax 087 566 47 35.

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony- wartość zamówienia powyżej 125.000
euro.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: WWW.psmsuwalki.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji
inwestora zastępczego inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Państwowej Szkoły
Muzycznej w Suwałkach” w ramach projektu „Poprawa oferty edukacyjno – kulturalnej
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i
wyposażenie” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,
działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo
Kulturowe. Wartość planowanej inwestycji 29 mln złotych.

5. Oferty częściowe i wariantowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i
ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: Usługi wchodzące w zakres zamówienia realizowane będą w
okresie od dnia podpisania umowy do dnia upływu odpowiedzialności wykonawcy robót
budowlanych z tytułu rękojmi za wykonywany obiekt budowlany. Planowane zakończenie robót
budowlanych 31 sierpień 2012 rok a upływ okresu gwarancyjnego 31 sierpień 2017 rok.

7. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie,
zamówienia potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej 2
zamówień pełnienia funkcji inwestora zastępczego inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej
niż 25 milionów złotych każde - zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie w następującym zakresie i wymiarze:
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1.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i
wykształcenie

Koordynator pracy
inspektorów nadzoru
– kierownik zespołu

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynależność do
samorządu zawodowego, co najmniej 10 letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich.
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, przynależność do
samorządu zawodowego, co najmniej 10 letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich.
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacyjnych bez ograniczeń, przynależność do
samorządu zawodowego, co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracy
na stanowisku inspektora nadzoru w proponowanej specjalności.
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, przynależność do samorządu zawodowego, co
najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorach inwestorskich z doświadczeniem w nadzorze
instalacji teleinformatycznych, alarmowych.

2.

Inspektor nadzoru
robót budowlanych

3.

Inspektor nadzoru
ds. wodkan, co,
wentylacji,
klimatyzacji.

4.

Inspektor nadzoru
robót elektrycznych,
telekomunikacyjnych,
informatycznych,
instalacji
alarmowych,
nagłośnienia
Specjalista ds.
rozliczeń inwestycji

5.

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w rozliczaniu inwestycji
budowlanych, udział w rozliczaniu co najmniej jednej inwestycji
budowlanej finansowanej ze środków UE.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, co najmniej na
kwotę określoną w składanej ofercie.
6. Wniosą wymagane wadium.
Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg. kryterium
spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych
do oferty wymienionych w punkcie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
potencjale technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej innego podmiotu, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z tym podmiotami. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający,
że będzie mógł korzystać ze wskazanych zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania
zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania oraz, że postawiony warunek jest spełniony.
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8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z postępowania:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć
następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 44
ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
czasie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej 2 zamówień
pełnienia funkcji inwestora zastępczego inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 25
milionów złotych każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i
odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z załącznikiem nr 3 lub 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia /koordynator pracy – kierownik
zespołu, inspektor nadzoru prac budowlanych, inspektor nadzoru ds. robót sieci
wodnokanalizacyjnych, co, wentylacji, klimatyzacji, inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych,
telekomunikacyjnych, informatycznych, instalacji alarmowych, nagłośnienia, specjalista ds.
rozliczeń inwestycji / wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, potwierdzającymi
spełnianie warunku określonego w punkcie 2 podpunkt 4 siwz oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, co najmniej na kwotę określoną w składanej ofercie.
5. Dowód wniesienia wadium.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. 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 wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 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 ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –
8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

3

6. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie opierało się na korzystaniu z zasobów
innych podmiotów a jednocześnie podmioty te będą uczestniczyły w realizacji części zamówienia,
podmioty te zobowiązane są złożyć dokumenty wymienione w punktach od 1 do 6, wskazujące brak
podstaw do wykluczenia z postępowania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z §
4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio
wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
9. Wymagania dotyczące wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 25.000,00zł
/dwadzieścia pięć tysięcy złotych/, które należy wnieść w jednej z form określonych w ds. 45 ust.
6 ustawy – Prawo zamówień publicznych przed terminem składania ofert a dowód wniesienia
wadium należy załączyć do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy
zamawiającego Bank NBP O/Białystok nr 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000. Za termin
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
zamawiającego.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%. Ocenie zostania poddana cena całego
zamówienia. Cena zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej.
Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienie
wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów i spełni warunki ustalone w niniejszej
specyfikacji.

11. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 czerwca 2010r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego 16-400 Suwałki ul. Noniewicza
83 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2010r. o godz. 10.15 w
gabinecie dyrektora szkoły.

12. Termin związania ofertą: Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 40 dni od
upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może również samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. Zgoda wykonawcy
lub samodzielne oświadczenie na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów ani
aukcji elektronicznej.
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