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Zwiększ
Ustaw
Zmniejsz
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.zsp2.net
Ogłoszenie nr 15411 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.
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 ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby
do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane 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, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6724161,
6722509, e-mail zsp2@zsp2.net, faks 058 6724161, 6722509.
Adres strony internetowej (URL): www.zsp2.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i
w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
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zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zsp2.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.zsp2.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohatersiej Załogi ORP "Orzeł" ul.
Strzelecka 9,84-200 Wejherowo
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

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: ZSP2.271.2/17.EM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) 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
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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-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
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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
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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
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.5) Główny kod CPV: 71247000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data zakończenia: 30/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełnieniem tego warunku będzie wykazanie, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia (na łączną kwotę równą co najmniej 50 000,00
zł);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca,
który wykaże usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla robót w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie
porównywalnym do usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia tj.
wykonali przedmiotowe usługi o wartości brutto min. 6.000,00 zł łącznie wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub
będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych lub równoważnej, której zostanie powierzona funkcja
inspektora nadzoru,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
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dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; oświadczenia
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego
wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
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wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu (w tym wielkości kubatury obiektu
nadzorowanych robót), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
specyfikacji. wykazu osób wskazanych w pkt. 6.5.3.2 wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7
do specyfikacji. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 50 000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 11.8 specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik
nr 5 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
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8. WADIUM. 8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200,00 zł
(słownie: dwieście 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może
być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 8.3 Wadium w formie
pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank KBS/Wejherowo 43 8350 0004
0003 0033 2000 0050 z dopiskiem na przelewie: wpłata w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 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 8.4 Skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w 8.3 specyfikacji, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert). 8.5 Zamawiający zaleca, aby w przypadku
wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie
przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał
dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8.6 Z treści
gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub
wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.8 Wadium wniesione przez
jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za
wniesione prawidłowo. 8.9 Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim
wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
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zastrzeżeniem pkt. 8.13 specyfikacji. 8.10 Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.11 Zamawiający niezwłocznie zwróci
wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 8.12 Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ustawy jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.13
Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego ewentualnego zatrzymania określa art.
46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
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Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Doświadczenie, osoby będącej pełnić w realizowanym zamówieniu
funkcję inspektora nadzoru dla robót w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie porównywalnym do
usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia tj. wykonali
przedmiotowe usługi o wartości brutto min. 6.000,00 zł łącznie wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed
40
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie. Sposób obliczania punktów w kryterium
doświadczenie: Doświadczenie w wykonaniu 1 lub 2 zadania, o których
mowa w pkt. 13.1.2 SIWZ-10 pkt. Doświadczenie w wykonaniu 3 zadań, o
których mowa w pkt. 13.1.2 SIWZ - 20 pkt. Doświadczenie w wykonaniu
4 lub więcej zadań, o których mowa w pkt. 13.1.2 SIWZ - 40 pkt.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
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(przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
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poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
18.1 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 18.2 Projekt umowy stanowi
załącznik nr 4 do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
zamówienia na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i nie może dokonać w
nim żadnych zmian.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
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IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmian, w przypadku
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) zmian, w przypadku gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która
przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, 3) zmian płatności w związku
ze zmianami w sporządzonym przez wykonawcę robót harmonogramem rzeczowofinansowym, 4) wystąpienia siły wyższej mającej istotny wpływ na realizacje przedmiotu
umowy – warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie
drugiej Strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących
konieczność zmian w umowie, 5) zmiany inspektorów nadzoru jedynie za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego inspektora nadzoru, 6) zmian dotyczących
wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji
publicznej, 7) zmiany wynagrodzenia, w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, b)
zmniejszenia zakresu zamówienia. 8) zmiany terminu realizacji, w przypadku: a) zwłoki
leżącej po stronie Zamawiającego, b) zwłoki leżącej po stronie Wykonawcy robót
budowlanych c) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) stwierdzenia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością
dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 06/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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