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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU USTUGI
polegajqcej na pelnieniu w pelnym zakresie funkcji lnspektora Nadzoru/ln2yniera
Kontraktu na zadaniu pn. ,,RoZBUDowA I PRzEBUDowA oczyszczAlNI Sctexow
W MIEJSCOWOSCIZAMTENIE UL. ARAKOWA 4, 9ffi. LESZNOWOLA".

1. Zamawiaiacv
Lesznowolskie Pzedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Popzeczna 50 , 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
tel.22757-94-32
www. lpk-lesznowola. pl
e-mail: lpk@lpk-lesznowola. pl

2. Tryb zam6wienia
Zam6wienie udzielane jest w trybie pzetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zam6wieh
na dostawy, uslugi i roboty budowlane w Lesznowblskim Przedsigbibrstwie Komu-nalnym Sp. z o.o. z
siedzibq w Lesznowoli.

_ 3. .OkreSlenie orzedmiotu zam\wienia
Pzedmiotem zam6wienia. jest usluga polegajqca na pelnieniu w pelnym zakresie funkcji lnspektora
Nadzoru/ln2yniera Kontraktu nad rozbudowq i pzebudowq mechanicino - biologicznej oczyszczalni
!c_i9k6w w gminie Lesznowola w miejscowosci Zamienie pzy ul. Arakowej 4.
SI\AZ dla pzedmiotowego postqpowania oraz pelna dokumentacja pr6jektowa dotyczqca zakresu
rob6t budowlanych, kt6re bqdq objqte nadzorem dostqpna jest na'stroniL Zamawi4iceg-o www.lok-
lesznowola.pl

4. Termin realizacjizam1wienia

1. Termin realizacji niniejszego zam6wienia: od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia zgloszenia
do nadzoru budowlanego zakoficzenia rob6t pzez \Afukonawc? rob6t budowlanych objqtych
nadzorem inwestorskim.

2. Zamawiaiqcy pzewiduje realizacjq wszystkich rob6t objqtych nadzorem, kt6rego dotyczy
niniejsze zam6wienie do 30.1 1.2022 roku.

5. Zamawiaiqcv nie dopuszcza zloZenia ofertv czeSciowej iwariantowei.

O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig:
6.1) \Atlkonawcy, ktozy nie podlegajq wykluczeniu z postqpowania z Wzyczyn okre6lonych g 9

Regulaminu zamowieh na dostawy uslugi i roboty budowlane w Lesznowolskim przedsiqbiorstwie
Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibq w Lesznowoli (regulamin znajduje siq na stronie internetowe
Zamawiajqce g o), o raz pos i ad ajq stosown e u prawn i e n i a.

Na potwierdzenie spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu \Alykonawca powinien przedlozy6
oSwiadczenie:
a) o braku podstaw do wykluczenia,
b) o posiadaniu uprawnieh do wykonywania okre6lonej dzialalnoSci lub czynnosci, jezeli pzepisy
prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania.

6.
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6.2) \A[konawcy, ktozy posiadajq wiedzg i doSwiadczenie.
W celu potwierdzenia spelnienia warunku \Arlkonawca winien wykazat, iz w okresie ostatnich 6 latpzed terminem sklada.nia ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy, w tym
okresie, nalezycie wykonal przynajmniej jednq uslugq polegajqcq na pelnieniu nadzoru
inwestorskiego w branzach konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej,- eiektryczn ei pzy realizacji
zakohczonego zadania polegajqcego budowie lub przebudowie lub rozbudowie' oczyszczalii
Sciekow o pzepustowoSci nie mniejszej niz 4 000 m3 /d.

6.3) \Afukonawcy kt6zy dysponujq lub bqdq dysponowad zespolem zloaonymz co najmniej:
- 1 osoby posiadajqcej uprawnienia budowlane w specjalnoSci konstrukcyjno - budowlanel,
- 1 osoby posiadajqcej uprawnienia budowlane w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie initalacji i
uzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych ikanalizatyjnych,
- 1 osoby posiadajqcej uprawnienia budowlane w specjainoSii instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzqdzefi elektrycz nych i elektroenergetycznych,

Waru1ki szczeg6lowe dotyczqce poszczegolnych os6b wchodzqcych w sklad zespolu opisano w pkt V
ppkt 5.3 Sl\ /Z )

6..4) \A[tkonawcy znajdujqcy sig w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W zakresie warunku dotyczqcego sytuacji finansowej Zamawiajqcy uzna warune( za spelniony, jezeli
\A&konawca:

' wykaze sig posiadaniem Srodk6w finansowych lub zdolnoSci kredytowej w wysokoSci co
najmniej 100000,00 zl (slownie: sto tysiqcy zlotych), w okresie nie wc2e6niejszym niz 1

miesiqc pzed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spelnienia tego warunku \Afukonawca na wezwanie Zamawialqcego pzedstawi
informacjq banku lub-. sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej potwierOzljeiej wysokoS6
posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolnoS6 kredytowq w wysoliosci io hajmniej tbO ooo it
( slownie: sto tysiqcy) wystawionq nie wczeSniej niz i mieiiqc [rzed uplywem terminu sk{adania ofert.

' wykaze siq, ze. jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci zwlqzanej z pzedmiotem zamowienia na sumq gwarancyjnq nie nizszq nii
300 000,00 zl (slownie: trzysta tysigcy zlotych).

\A&konawca zobowiqzany bqdzie przekazat, Zamawialqcemu przed podpisaniem umowy kopiq wyzej
wymienionej polisy wraz z dowodamiwplaty wymaganych skladek.

W terminie tzech dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji dotyczqcych \Arlkonawc6w
ktozy zlo2yli oferty, \Arlkonawcy zobowiqzani sq do zlo2eniaoSwiadczenii o pizynbteznoSci lub braku
przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej.
Nie spelnienie chociazby jednego warunku, skutkowa6 bqdzie wykluczeniem wykonawcy z
postqpowania.
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia Zamawilqcy wykluczy \Afikonawcq, kt6ry w spos6b
zawiniony powaZnie naruszyl obowiqzkizawodowe, co podwaz-a legoucziiwoSc, w'szczeg6lnoSci gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razqcego nied-balstwa nie wykonal lub iienatezyli6
wykonal zam6wienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych Srod"k6w
dowodowych.

q

Je2eli WvkQnawca poleaa na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, niezateznie od charakterupra\Uneao laczacvch ao z nimi stosunk6w. to zobowiEzaql jes
realizuiac zamowienie . bgdzie dysponowal niezbednymi za@ szczeq6lnosci

zan6vienie odpowiednieoo zasobu oraz wskaza1 w szczeo1
pod m iotu ozy wvkonwan i u za m6wie n i a.

tv.qqwls v^vt,vtrt,vzt,d t uudt,nuvvct - w LVIII cetu qoKumenly
ma .oPo\via,zek zlozyg ten lub ci z Wykonawc1w, kt1rzv
speln ian ie teoo waru n ku.



7. Miejsce oraz termin skladania iotwarcia ofert

1..-9f9lg nalezy zNo2yt w siedzibie Zamawiajqcego: przy ul. Popzecznej 50 w Lesznowoti
(05-506), w pokoju nr '1 , do dnia 18.05.2020r do god2.10.00
3. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 18.05.2020r ogodzinie 1 0.15 w siedzibie sp6lki, pok6j nr 1 1 .

8. lnformacia na temat wadium
Zlo2ona oferta musi byd zabezpieczona wadium o wartoSci: 1O OOO,OO zl, slownie zt dziesiqc tysiqcy
zlotych. Wadium musi byd wniesione w formie pieniqznej na rachunek nantowy Zamawiajqcego:"
Bank sp6ldzielczy ziemi t-owickiej oddzial w Lesznowoii Nr 86 8022 oooo 2ob1 ooo3 agir ooor.

9. Kryteria oceny ofeft
W ramach zam6wienia zostanie wyloniony \Afukonawca, kt6rego oferta uzyskala lqcznie najwigcej
punkt6w.
zamawialqcy bqdzie siq kierowal nastqpuiqcymi kryteriami i ich wagami:

9.3 Je2eli nie bgdzie mo2na dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglqdu na to, ze dwie lub
wiqcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny btert Zah'awiajqcy spoSr6d tych
ofert wybierze ofertq. .z najniZszal cenE, a jez.eli zostaly zlozone oferty o tat1el 

'samej 
cenie,

Zamawilqcy wezwie V[konawc6w, kt6rzy zlozyli te oferty, do zlo2enia w terminie okieSlonym przez
Zamawilqceg o ofe rt d od atkowyc h.

10. lnformacja o sposobie udostQpnienia SIWZ.

Specyfikacjq lstotnych Warunkow Zamowienia wrazze wzorem umowy i innymi zalqcznikami mozna
uzyskac na stron ie internetowej www. lpk-lesznowola. pl, jako materialy do pobran ia.

11' Termin zwiEzania ofertq: 30 dni (od ostatecznego terminu otwarcia ofert).
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Cena ofertowa brutto -wykonawcy zosta@
jwy2szq liczbg punkt6w - 85, otrzyma oferta zawierajqca najnizizq cenq br
wykonanie niniejszego zam6wienia , a pozostale oferty odpowieOnio mniel

- x 85 pkt = liczba punkt6w oferty ocenianej

rnie inspektora nadzoru specjalnosci konstrukcyjno -
w zakresie opisanym w w pkt V SIWZ :

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem I roboty - 0 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 rob6t - 3 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 rob6t - 5 pkt.

zenie inspektora nadzoru specjalnoSci instalacyjnej uzakresie
wwpktVSll/lIZ:

nadzoru nad wykonaniem 1 roboty - 0 pkt.
sprawowanle nadzoru nad wykonaniem 2 rob6t - 3 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 rob6t - 5 pkt.

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem .l roboty - O pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 rob6t - 3 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 rob6t - 5 pkt.

r inspektora nadzoru specjalno6ci instatacli i urzqOzeri
w zakresie opisanym w w pkt V SIWZ :
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Kryterium Liczba punkt6w
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