
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiat.nowy-sacz.pl

Nowy Sącz: ZP.272.8.2016 Zamówienie na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa istniejącego budynku 

oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i 
nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum 
Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na 

działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie
Numer ogłoszenia: 65692 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego , ul. Jagiellońska 33, 33-

300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4141600, faks 18 4141700.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowosadecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.272.8.2016 Zamówienie na pełnienie 

funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę 

gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem 

na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 

położonych w Grybowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa istniejącego budynku 

oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego 

budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną 

na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 

Strona 1 z 6

2016-03-23http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=65692&rok=201...



w załączniku nr 7 do SIWZ. Opis robot budowlanych (w formie dokumentacji projektowej), nad którymi 

wybrany Wykonawca pełnił będzie nadzór inwestorski znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5) 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

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: 31.01.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga 

wniesienia wadium

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 nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do 

specyfikacji). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach 

wymaganych w specyfikacji

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga w szczególności aby Wykonawca posiadał 

doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert minimum jednego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego 

o wartości nie niższej niż 150 000 zł brutto. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku 

poprzez złożenie: - oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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(oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji), - wykazu wykonanych usług, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do 

specyfikacji). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach 

wymaganych w specyfikacji

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do 

specyfikacji). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach 

wymaganych w specyfikacji

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w szczególności: 1) co 

najmniej jednym inspektorem nadzoru posiadającym: - uprawnienia do kierowania budową i 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wymagane do pełnienia 

funkcji związanej z nadzorowaniem realizacji przedmiotowego obiektu w tym zakresie, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego oraz załączoną dokumentacją projektową, - co najmniej 

5-letnią praktykę zawodową 2) co najmniej jednym inspektorem nadzoru posiadającym: - 

uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji 

sanitarnych w tym gazowych, wymagane do pełnienia funkcji związanej z nadzorowaniem 

realizacji przedmiotowego obiektu w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

oraz załączoną dokumentacją projektową, - co najmniej 5-letnią praktykę zawodową, 3) co 

najmniej jednym inspektorem nadzoru posiadającym: - uprawnienia do kierowania budową i 

robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wymagane 

do pełnienia funkcji związanej z nadzorowaniem realizacji przedmiotowego obiektu w tym 

zakresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz załączoną dokumentacją projektową, 

- co najmniej 5-letnią praktykę zawodową. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku 

poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji). Składając oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca oświadcza również, że dysponuje 
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wskazanymi powyżej osobami. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych 

dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do 

specyfikacji). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach 

wymaganych w specyfikacji

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;

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Do oferty powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione 

do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 

określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych do oferty. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia

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 - 97

2 - Ilość obecności na budowie - 3

IV.2.2)
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przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany (wydłużenia) terminu wykonania 

zamówienia, spowodowanej wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych, wskutek wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Zmawiającego i Wykonawcy, spowodowanych: a) wystąpieniem siły 

wyższej powodującej istotne utrudnienie lub przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie robót objętych 

umową, b) wstrzymaniem lub zawieszeniem robót przez Zamawiającego. Forma aneks do umowy. 

Warunek: zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe 

w Nowym Sączu, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. 320 ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz.

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

07.04.2016 godzina 12:15, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Kancelaria Administracyjna, 

pok. 113, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz.

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: Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z 

postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 

techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

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: nie
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