Znak sprawy: 1/2011/ZP

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro. Niniejsze postępowanie zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosuje przepisy cyt. ustawy jedynie w
zakresie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na zamówienie publiczne pn.:

„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i
przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8
wraz z otoczeniem”
Zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Rewitalizacja Sp. z o.o., adres e-mail: rewitalizacja@rewitalizacja.radom.pl
Adres pocztowy: ul. Mała 3
Miejscowość: Radom

Kod pocztowy:
Województwo: Mazowieckie
26-600
Tel.: (048) 383 08 55
Faks: (048) 383 08 55
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewitalizacja-radom.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli
dotyczy): nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w
Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z
otoczeniem”

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór nad wykonaniem zadania p.n.: „Rewitalizacja Miasta
Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy
Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”.
Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:
a) wykonanie zadania nr I: „Prace konserwatorsko-budowlane na działce 73/2”, dotyczącego remontu i
przebudowy zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej zlokalizowanej przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu.
Budynek ten usytuowany jest na działce nr 73/2, stanowiącej własność Inwestora. Kamienica Starościńska wpisana
jest do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego pod numerem 251/A/84, obiekt stanowi również część
zespołu urbanistyczno - architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych byłego
województwa radomskiego jako "Zespół urbanistyczno - architektoniczny miasta Radomia" pod numerem 410(A)89 z
dnia 14.09.1989. Ponadto powyższy zespół urbanistyczno – architektoniczny wchodzi w zakres obszaru "Miasta
Kazimierzowskiego" objętego ochroną na podstawie decyzji ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Kielcach pod numerem 536(A)69 z dnia 29.12.1969 r. Z powyższych względów budynek wraz z jego najbliższym
otoczeniem jest chroniony prawem na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 162 z dnia 17 września 2003 r., poz. 1568 ze zm.). Budynek niski (N) – 2kondygnacyjny, piwnice zasypane. Obiekt użyteczności publicznej zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Klasa
C odporności pożarowej.
Dostęp nieruchomości do drogi publicznej został zapewniony poprzez zjazd z ulicy Grodzkiej na działkę nr 73/1.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego „GRODZKA”, przyjętym przez Radę Miejską w Radomiu uchwałą nr 460/2004 w dniu 05.07.2004r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 02.08.2004r nr 192 poz. 5072). Teren, na którym położona
jest dz. 73/2 oznaczony jest w w/w planie symbolem „2UC” jako pozostałość dawnego zespołu zamkowego do adaptacji
i porządkowania.
b) wykonanie zadania nr II: „Zagospodarowanie działek nr 73/3, 73/1, 71”.
Działki nr 73/3,73/1 oraz 71 –o łącznej powierzchni ok. 1099 m2, stanowią własność Gminy Miasta Radomia.
Dostęp do nieruchomości zapewniony jest poprzez zjazd zlokalizowany w ulicy Grodzkiej. Przedmiotowa nieruchomość
objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „GRODZKA”, przyjętym przez
Radę Miejską uchwałą nr 460/04 w dniu 05.VII.2004 (Dziennik Urzędowy woj. Mazowieckiego nr 192 poz. 5072 z dnia
02.VIII.2004). Teren, na którym położona jest Dz. 73/3,73/1,71 oznaczony jest w w/w planie symbolem -2UCpozostałość dawnego zespołu zamkowego do adaptacji i porządkowania.
2 . Nadzór, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), a w
szczególności:
1) Stały nadzór nad realizacją robót budowlanych (obowiązkowy pobyt na budowie w celu kontroli postępu i
jakości robót - minimum trzy dni w tygodniu, dot. koordynatora zespołu inspektorów) zgodny z przyjętym
harmonogramem robót.
2) Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy
i dokumentów załączonych do rozliczenia robót.
3) Przygotowanie danych do wystawienia not OT i danych do sprawozdań GUS.
4) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego i
dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
5) Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub odpowiedniej części określonej w umowie z
wykonawcą robót i odbioru ostatecznego.
W ramach tych czynności sprawujący nadzór zobowiązuje się do:
a) potwierdzenia gotowości do odbioru,
b) dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy robót oraz przekazania przedmiotu
odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,
c) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i badań niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na
użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej.
6) Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze oraz w ramach gwarancji i
rękojmi.
7) Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe
dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski.
8)
Wypełnienie
dodatkowych
obowiązków
związanych
z
realizacją
inwestycji
(np. przerwanie robót, inwentaryzacja itp.), które nie zostały ujęte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), a są konieczne do należytego wykonania lub zakończenia zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

nie

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: nie dotyczy
II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
71510000-6

Główny przedmiot

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):

nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
lub dniach:

Okres w miesiącach:
lub
data rozpoczęcia:

/

/

(dd/mm/rrrr) lub zakończenia:

30/06/2012 (dd/mm/rrrr)

Nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych
robót, oraz nieodpłatnie w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
III. 2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

nie

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 oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia.
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami które zapewnią
nadzór nad robotami budowlanymi, w szczególności:
- osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
która posiada uprawnienia do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych,
- osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji cieplnych,
- osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
- osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji elektrycznych,
wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
późniejszymi zmianami/.
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia.
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:
patrz pkt III.6
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć: patrz pkt III.6
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: patrz pkt III.6
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć: Nie dotyczy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór
nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
aktualny dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad
50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Nie dotyczy
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Kryteria

Znaczenie

1. CENA

100% (max 100 pkt)

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

nie

IV. 3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: zamawiający nie stosuje
postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy): www.rewitalizacja-radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Formularz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli
dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):
Data: 19/01/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 09:00
Miejsce:
Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Mała 3 - sekretariat; 26-600 Radom
IV.4.5) Termin związania ofertą
Do:

/

/

(dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
(jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
(jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):
Nie dotyczy
IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): Nie dotyczy
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
(jeżeli dotyczy):
Zamawiający:
- ubiega się o dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
- nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
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
(Nie dotyczy)

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2011 roku.

Prezes Zarządu „Rewitalizacja” Sp. z o.o.

