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Ogłoszenie nr 30220 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

Zwiększ
Ustaw
Zmniejsz

Wejherowo: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie Dotyczy: Rozszerzenia zakresu
dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9
Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 –
PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna. na zadanie pn.: Instalacja
fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone 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::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im.
Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł", krajowy numer identyfikacyjny 19879800000, ul. ul.
Strzelecka 9, 84200 Wejherowo, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 058 6724161,
6722509, faks 058 6724161, 6722509, e-mail zsp2@zsp2.net
Adres strony internetowej (URL): www.zsp2.net
Adres profilu: www.zsp2.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
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zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie
zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I
jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP
„Orzeł” w Wejherowie Dotyczy: Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu
składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat:
Efektywność energetyczna. na zadanie pn.: Instalacja fotowoltaiczna i wymiana
oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dokładny rzeczowy zakres zadań 1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem budowlano wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa,
w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych
robót budowlanych z przyjętymi terminami oraz założeniami finansowymi; 2) Pełna
współpraca z Zamawiającym w tym w szczególności przygotowanie i udostępnianie
na żądanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących robót oraz udzielanie
koniecznych wyjaśnień; 3) Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną
przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia robót budowlanych; 4) Sporządzanie
protokołów; 5) Udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 6) Sprawdzanie
jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu; 7)
Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z
warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót w tym przede wszystkim z projektem
budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 8)
Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń a w
razie potrzeby zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów
budzących wątpliwości co do ich jakości; 9) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do
stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do
realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w
umowie z wykonawcą robót, w tym przede wszystkim w projekcie budowlano wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 10)
Sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlano-
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montażowych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót. W przypadku zatrudnienia
podwykonawców przez Wykonawcę robót, weryfikacja prawidłowości złożonej oferty
przez Wykonawcę robót budowlanych. W celu weryfikacji Zamawiający przekaże
kopie umów z podwykonawcami załączonymi do oferty przez Wykonawcę robót
budowlanych oraz w przypadku zmian poszczególnych podwykonawców w trakcie
realizacji robót ; 11) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby
zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest
niekompetentna lub niedbała w swojej pracy. Powyższe dotyczy również
zatrudnionych podwykonawców; 12) Wraz z Zamawiającym uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych; 13) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz
usunięcia wad; 14) Wraz z Zamawiającym po jego uprzednim zawiadomieniu,
organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie, czynności odbiorowych od wykonawcy
robót budowlanych; 15) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych
wpisem do rejestru zadań, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; 16)
Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 17) Bieżąca kontrola
terminowości wykonywanych robót. Kontrola zgodności wykonywanych robót z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podejmowanie działań w celu
dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 18) Organizowanie i prowadzenie narad
technicznych w razie potrzeby lub na życzenie Zamawiającego przy udziale
wszystkich uczestników zadania wraz ze sporządzeniem protokołów z narad i
przekazaniem tego protokołu stronom; 19) Udział w kontrolach zarządzanych przez
Zamawiającego na terenie budowy; 20) Nadzorowanie budowy w takich odstępach
czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, oraz na każde żądanie
Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora
nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia
pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być
potwierdzony wpisem do rejestru obecności; 21) Kontrola prawidłowości prowadzenia
rejestru zadań i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności
mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 22) Uzgadnianie z
Wykonawcą i Zamawiającym zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji
zadania; 23) Sprawdzanie pod względem merytorycznym protokołów odbioru i
dokumentów finansowych wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie
faktycznie wykonanych robót; 24) Współpraca z projektantem, w tym do
egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek/wad w dokumentacji projektowej i
uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu budowlano wykonawczego; 25) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku
prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem
spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy; 26) Informowanie na bieżąco
Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach
zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w
sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót); 27) Konsultowanie z
Zamawiającym podejmowanych decyzji technicznych związanych z realizacją robót
budowlanych, a polegających na kontroli zaawansowania robót, stosowanej
technologii, innych możliwościach wykonania robót z zastosowaniem równoważnych
materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji
projektowej; 28) Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego zadania oraz komisjach
odbiorów gwarancyjnych; 29) Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy robót; 30)
Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych
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roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 31)
Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stenem faktycznym na
terenie budowy; 32) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między
Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji zadania, wsparcie
Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień
dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu
sporu; 33) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich
wywołanych realizacją zadania;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT8943.08
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie:
nie
AMPER Pracownia Projektowa Bartłomiej Kadziewicz, amper.bk@wp.pl, ul.
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Krzywoustego 26 , 82-300, Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii
Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8899.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8899.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46740
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie
art. 67 ust.1 pkt 4. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić,
dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udzielił zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). art. 67 ust. 1 pkt 4. "W postępowaniu
prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu
ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z
opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione;” Uzasadnienie: nie zostały złożone żadne oferty.
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