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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
08-02-2019

Termin składania ofert
18-02-2019

Numer ogłoszenia
14860

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
Do dnia: 18.02.2019r. do godz.: 10:00 (pok. 2 – biuro podawcze)
Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa centrum przesiadkowego
oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski” - zadanie nr 2 Rozbudowa
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
lb@lewin-brzeski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Kulesza

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
774246632

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zadanie polega na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie nowych
punktów świetlnych ( w sumarycznej ilości około 90 sztuk) w mieście Lewin Brzeski w zakresie zgodnym z
dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę. Zadanie dotyczy zarówno budowy nowych
sieci wraz ze słupami, wysięgnikami i oprawami jak i podwieszeniu nowych opraw na istniejących słupach.

Kategoria ogłoszenia
Usługi
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/14860
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Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: brzeski Miejscowość: Lewin Brzeski

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest nadzór nad prawidłowością wykonania rozbudowy oświetlenia w mieście Lewin
Brzeski ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z warunkami pozwolenia na budowę, warunkami
technicznymi przyłączenia, dokumentacją techniczną, zasadami, wiedzą i sztuką budowlaną.

Przedmiot zamówienia
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w następujących ulicach miasta Lewin Brzeski:
1. Wiśniowa, Leśna, Wiosenna, Rzemieślnicza, Krasickiego, Rolna, Pocztowa, Marzanny - podwieszenie.
2.Kolejowa, Kościuszki-do ogrodnictwa, Cicha, Przytula,
Akacjowa,Asnyka,Jesienna,Kosciuszki10abd,Kościuszki'dopiekarni',Moniuszki,
Moniuszki-Mickiewicza,Słowackiego,Szafirowa,Rubinowa, Zamkowa - budowa nowych punktów wraz z
odcinkami sieci.
Ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego pod
adresem:
http://bip.lewin-brzeski.pl/5141/2237/budownictwo-i-inwestycje-przetargi.html
Zaleca się aby Wykonawcy nadzoru zapoznali się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty.

Kod CPV
71247000-1

Nazwa kodu CPV
Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy - 22.02.2019r.
Zakończenie - do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. Przewidywany termin zakończenia
robót budowlanych - 31.05.2019r.

Załączniki
formularz oferty i oświadczenia
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
wzór umowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/14860
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności: sieci elektrycznych i
elektroenergetycznych odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Każda z osób powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach jw. lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane oraz min. 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1.1. wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego nad robotami związanymi z budową bądź rozbudową sieci oświetlenia ulicznego

Warunki zmiany umowy
Terminy ustalone w umowie ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas
trwania tych warunków,
b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,
c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.
d) zaistnienia siły wyższej;
e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.
f) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu
zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian,
mających wpływ na realizację umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca powinien załączyć następujące oświadczenia i dokumenty do formularza ofertowego:
a) 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 podstawy do
wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej);
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 2 do zapytania ofertowego);
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań osobowych i
kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 3 do zapytania ofertowego);
d) zobowiązanie (oryginał) potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty (jeżeli dotyczy),z
którego musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
e) wykaz usług (zał. nr 4 do zapytania ofertowego) odpowiadających wymaganiom określonym w pkt 3 ppkt
3.1 1) zapytania ofertowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 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;
f) wykaz osób ( załącznik nr 5 do zapytania ofertowego), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, obejmujący co najmniej osoby spełniające wymagania określone pkt 3 ppkt 3.1 2) zapytania
ofertowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/14860
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Oferty będą oceniane według kryterium:
cena – 100%, przy czym 1% = 1 pkt
Sposób oceny: Cmin/Cbad x 100 = ilość pkt
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej

Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Gmina Lewin Brzeski

Adres
Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
opolskie , brzeski

Numer telefonu
774246600

Fax
774246638

NIP
7470501909

Numer naboru
RPOP.03.01.02-IP.03-16-001/18

Inne źródła finansowania
Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 03.01.02 Strategie
Niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/14860
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