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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Gmina Myślenice
Adres pocztowy: ul. Rynek 8/9
Miejscowość: Myślenice

Kod pocztowy: 32-400

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 126392300

Osoba do kontaktów: Edyta Podmokły
E-mail: info@myslenice.pl

Faks: +48 126392305

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.myslenice.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-38
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług doradczych oraz czynności
związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim na etapie projektowania, realizacji, okresu
zgłaszania wad i gwarancji jakości, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówień publicznych
pn.:
a) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w Trzemeśni
przysiółek Radlanki – Kontrakt nr 29” - ,
b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręba - Kontrakt nr 30”,
c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów-IV etap - Kontrakt nr 31”,
d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka, ul. Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bergela, ul.
Daszyńskiego - Kontrakt nr 32”,
e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice: Dół, Brzeg, oraz budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w miejscowości Krzyszkowice, Pustać - Kontrakt nr 33”,
f) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Droginia - Kontrakt nr 34”,
g) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada etap II - Kontrakt nr 35”,
h) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - Kontrakt nr 36”,
i) „Budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w ramach rozdziału ścieków sanitarnych
od wód opadowych ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i budowa
kanalizacji opadowej w ramach rozdziału ścieków sanitarnych od opadowych w ul. Gałczyńskiego, oraz na
odcinku od ul. Gałczyńskiego-Żeromskiego w Myślenicach - Kontrakt nr 37”,
j) „Przebudowa i rozbudowa Ujęcia Wody i Systemu Uzdatniania wody w Myślenicach - etap II. Budowa
brzegowego ujęcia wody o wydajności 0,092 m3/s w km 73+121,41 na prawym brzegu rzeki Raby - Kontrakt nr
38”,
oraz wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt powołanej w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.
2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą następujące części:
a) Część zamówienia nr 1 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 29”,
b) Część zamówienia nr 2 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 30”,
c) Część zamówienia nr 3 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 31”,
d) Część zamówienia nr 4 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 32”,
e) Część zamówienia nr 5 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 33”,
f) Część zamówienia nr 6 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 34”,
g) Część zamówienia nr 7 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 35”,
h) Część zamówienia nr 8 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 36”,
i) Część zamówienia nr 9 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 37”,
j) Część zamówienia nr 10 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 38”.
3. Usługi, w powyższym zakresie, będą świadczone przez zespół wykwalifikowanych inspektorów nadzoru
inwestorskiego posiadający kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług nadzoru inwestorskiego zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn.
zm.).
4. Usługi Nadzoru Inwestorskiego będą obejmowały w szczególności:
1) nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, zawartej w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego;
2) uczestniczenie w czasie przekazywania przez Zamawiającego Wykonawcy robót placu budowy,
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3) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umowy na roboty
budowlane;
4) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym w związku z
realizacją umowy na roboty budowlane;
5) rozliczenia finansowe pośrednie umowy na roboty budowlane;
6) końcowe rozliczenie finansowe zamówienia na roboty budowlane;
7) wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) tj.:
a) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
procesu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.
8) koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i m.in. przy budowie obiektu budowlanego,
wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności,
wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Zespołu jednego z nich jako
koordynatora ich czynności na budowie,
9) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli są wymagane);
10) wspieranie działań Zamawiającego, w zakresie działań pozostających, w związku z pełnionymi funkcjami
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
11) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane;
12) uczestniczenie w trakcie dokonywania przez Zamawiającego odbioru obiektu, będącego przedmiotem
umowy na roboty budowlane, po upływie okresu rękojmi za wady obiektu;
13) wspieranie działań Zamawiającego w okresie gwarancji jakości udzielonych dla robót budowlanych
wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego (okres 36 miesięcy od dnia ukończenia i przejęcia robót przez
Zamawiającego). Wykonawca będzie pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w ten sposób, iż na wezwanie
Zamawiającego uczestniczyć będzie w czynnościach zgłaszania wad, odbiorów pogwarancyjnych, odbiorów po
usunięciu wad.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71520000
71000000
71600000
71631300

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
JRP.272.16.2013
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_jrpmyslenice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-166697 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 240-417609 z dnia: 11/12/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
09/12/2013 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
1. Wysokość wadium.
III.1.1) Wymagane wadia i
i) Dla części zamówienia nr 9 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć
gwarancje:
tysięcy złotych 00/100).
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Zamiast:

Powinno być:
1. Wysokość wadium.
i) Dla części zamówienia nr 9 500,00 PLN (słownie: pięćset
złotych 00/100).
Powinno być:

Dla części zamówienia nr 9:
Dla części zamówienia nr 9:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 400.000,00 PLN,
najmniej 20.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 200.000,00 w wysokości co najmniej 3.000,00
Minimalny poziom ewentualnie
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
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spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
Dla części zamówienia nr 9:
Dla części zamówienia nr 9:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 400.000,00 PLN,
najmniej 20.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 200.000,00 w wysokości co najmniej 3.000,00
PLN.
PLN.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
21/02/2014 Godzina: 09:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
21/02/2014 Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/02/2014 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/02/2014 Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-015568
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