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1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Gmina Rewal 

zp@rewal.pl 

ul. Mickiewicza 19  

72-344 Rewal 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu na zadaniu pn.: 
Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal - remont 
budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Wspólny Słownik Zamówień: 71540000-5  

Zamówienie obejmuje wykonywanie czynności InŜyniera Kontraktu podczas przygotowania 
inwestycji, realizacji i odbioru robót budowlanych oraz przekazania obiektu do eksploatacji. 

W szczególności czynności te występują na etapie:  

- przygotowania inwestycji, 

- przeprowadzenia procedur postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy  
kompletnego przedmiotu zamówienia - realizacji robót .  

- nadzór nad pracami przygotowawczymi, 

- nadzór nad realizacją  robót budowlanych  i montaŜowych,  

-          nadzór nad realizacją robót dodatkowych w trybie przewidzianym umową  o wykonanie 
przedmiotowego zadania i ustawą prawo zamówień publicznych, 

- przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

- rozliczenie zadania i przekazanie do uŜytkowania i eksploatacji.  

-         Wartość robót budowlanych, za które będzie odpowiadał InŜynier kontraktu, wynosi 35 – 45   

          milionów złotych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równowaŜnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIA-
JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7):  

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie będzie realizowane w terminie: data zakończenia 2012-03-31 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 

Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: 

1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy 
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

2 Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia 

3 Zdolność techniczna 
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

6.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6.4 Ww warunki zostały uszczegółowione w pkt 10.11 SIWZ. 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAW CAMI: 

7.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 
zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

7.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną - 
wyłącznie na adres zp@rewal.pl (pliki edytowalne - z rozszerzeniem .doc lub podobnym) 
– z zastrzeŜeniem pkt 7.3. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub 
informacji przekazywanych drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Faks nie jest traktowany jako forma 
pisemna. Kontakt w formie faksu nie jest dopuszczony w niniejszym postępowaniu. 

7.3 Formą właściwą dla składanych protestów jest wyłącznie forma pisemna (faks nie jest 
traktowany jako forma pisemna).  

7.4 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
moŜe ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem 
wyjątków przewidzianych w ustawie. 

7.5 Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: 

•   Tomasz Bartkowski -  Inspektor   -   zp@rewal.pl 
8. WADIUM: 
8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000.00 PLN (słownie: pięć 

tysięcy 00/100 PLN) 
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8.2 Wadium naleŜy wnieść  w terminie do dnia 2009-09-28 do godz. 10:00. 

8.3 Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a:    pieniądzu: 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Gryfice O/Rewal 14 9376 0001 
0010 5242 2002 0009.  Niedopuszczalne jest wpłacenie gotówki na podane konto.  

b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

c:    gwarancjach bankowych; 

d: gwarancjach ubezpieczeniowych 

e:   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

8.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeŜeli: 

a:    upłynął termin związania ofertą; 

b: zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania tej umowy; 

c:    Zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały 
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia; 

d: wpłynął wniosek Wykonawcy, z zastrzeŜeniem pkt 8.5: 

• który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

• który został wykluczony z postępowania; 

• którego oferta została odrzucona. 
8.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie 
złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn 
nieleŜących po jego stronie. 

8.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

a:    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 

c:    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 
leŜących po stronie wykonawcy. 

9. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Odmowa 
wyraŜenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

9.4 PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

10.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  

10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

10.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

10.4 W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

10.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

10.6 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej Specyfikacji. 

10.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

10.8 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na kaŜdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym  na 
ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 
Pozostałe strony mogą być parafowane.  

10.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę. 

10.10 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

10.11 Do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić niŜej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu: 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 
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a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla 
kaŜdego z nich), 

b) dokumenty stwierdzające, Ŝe wskazane w pkt 10.11.3. I (Eksperci kluczowi)  SIWZ 
osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla 
wymienionych Ekspertów kluczowych w pkt I - a, c, d, e , f i g - naleŜy załączyć 
waŜne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, za którą 
poszczególny Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny i aktualny dokument 
stwierdzający wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a dla 
Eksperta w pkt g – dodatkowo dokument uprawniający do nadzorowania obiektów 
zabytkowych. 

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). W 
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla 
kaŜdego z nich): 

-  aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności 
Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie 
ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

a) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie kaŜdego z ostatnich trzech lat od 
wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie, w wysokości minimum 15 pracowników i posiadać przeciętną 
liczebność personelu kierowniczego w okresie kaŜdego z ostatnich trzech pełnych 
lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
w wysokości minimum 3 osób. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć informację na temat przeciętnej 
liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego 
sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do SIWZ, 

b) wskaŜe do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, biegle posługującymi się 
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językiem polskim (w przypadku braku tej umiejętności wymagana jest obecność 
tłumacza), 

I.  Eksperci kluczowi: 

a) Ekspert kluczowy nr 1: Lider Zespołu – Koordynator Nadzoru posiadający:  
- Wykształcenie wyŜsze techniczne.  
- Doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia 
wszczęcia postępowania) w kierowaniu budową jako Kierownik Budowy lub w 
sprawowaniu nadzoru nad robotami – jako Inspektor Nadzoru lub InŜynier 
Kontraktu.  
- Doświadczenie w koordynowaniu nadzoru inwestorskiego na minimum  dwóch 
zakończonych inwestycjach, w tym co najmniej 1-ej inwestycji o wartości nie 
mniejszej niŜ  20.000.000 PLN netto,  
- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.  
 

b) Ekspert kluczowy nr 2: Specjalista w zakresie rozliczania dotacji unijnych   
          posiadający:  

 - wykształcenie techniczne lub ekonomiczne,  
 -   minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania inwestycji 

budowlano - montaŜowych (licząc od dnia wszczęcia postępowania), w tym 
minimum dwóch inwestycji finansowanych środkami pochodzącymi z 
dotacji unijnych, o wartości robót, co najmniej 5 000 000 PLN (netto)  

 
c) Ekspert kluczowy nr 3: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót        
konstrukcyjno-budowlanych, posiadający:  

 - wykształcenie wyŜsze techniczne oraz minimum 5-letnie doświadczenie 
zawodowe (licząc od dnia wszczęcia postępowania) w nadzorowaniu robót 
lub kierowaniu robotami, w tym minimum jednej inwestycji o wartości nie 
mniejszej niŜ 10 000 000 PLN netto,  

 -  uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie 
z polskim Prawem Budowlanym)  

 - aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 
d) Ekspert kluczowy nr 4: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót 
instalacyjnych i sieci sanitarnych, posiadających:  

 - wykształcenie wyŜsze techniczne oraz minimum 5-letnie doświadczenie 
zawodowe (licząc od dnia wszczęcia postępowania) w nadzorowaniu robót 
lub kierowaniu robotami, w tym minimum jednej inwestycji o wartości nie 
mniejszej niŜ 10 000 000 PLN netto,  

 -  uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, 
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które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, 

- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

e) Ekspert kluczowy nr 5: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót sieci, 
instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki, posiadający:  

- wykształcenie techniczne oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe 
(licząc od dnia wszczęcia postępowania) w nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami elektrycznymi i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 
(AKPiA), w tym minimum jednej inwestycji o wartości nie mniejszej niŜ 
10 000 000 PLN netto,  

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 
f) Ekspert kluczowy nr 6: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie linii kolejowych, 
posiadający: 

- Wykształcenie wyŜsze techniczne, minimum 3-letnie doświadczenie 
zawodowe (licząc od dnia wszczęcia postępowania) w nadzorowaniu 
minimum dwóch inwestycji kolejowych, 

- wymagane uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym, 

- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

g) Ekspert kluczowy nr 7: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie konserwacji 
zabytków, posiadający: 

- Wykształcenie wyŜsze techniczne, minimum 5-letnie doświadczenie 
zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie (licząc 
od dnia wszczęcia postępowania), w tym pełnienie nadzoru na minimum 
dwóch inwestycjach obejmujących roboty budowlano-montaŜowe przy 
obiektach zabytkowych, 

- wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym, oraz dodatkowe uprawnienia do nadzorowania 
obiektów zabytkowych, 

- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

Wymagana jest znajomość języka polskiego przez w/w specjalistów. 
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez InŜyniera Kontraktu 
tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach 
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między Zamawiającym a personelem, który zatrudni InŜynier. 

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedna osobę do trzech z wymienionych funkcji 
ekspertów. 

W celu potwierdzenia spełniania powyŜszych warunków Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  

-  wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 

-  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób  zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeŜeli w „wykazie osób którymi dysponuje lub będzie 
dysponował wykonawca i które będą  uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia...” 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wykonawca wskazał osoby, którymi będzie 
dysponował. 

c) potwierdzi wykonanie w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia 
postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: 

- co najmniej dwie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego, funkcji 
Inwestora Zastępczego lub InŜyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym 
dotyczącym budowy obiektów zabytkowych, w tym 1 obiektu o wartości robót 
budowlanych nie mniejszej niŜ 8.000.000 PLN (netto) i kubaturze min. 2.000 m3, 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 
wykaz wykonanych usług sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi naleŜyte wykonanie zamówienia. 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane przez Wykonawców 
usługi zostały wykonane naleŜycie, zawierały co najmniej: 

a) wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 
realizował usługi, których dokumenty dotyczą, 

b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi, 
c) wskazanie zakresu usług, 
d) wskazanie wartości nadzorowanych robót budowlanych, 
e) wskazanie okresu wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
f) wskazanie miejsca wykonania,  

4)  znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące 
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i 
finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, 
którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)  

a) Wykonawca osiągnął w kaŜdym z ostatnich 3 lat obrotowych, tj. w roku 2006, 2007 i 
2008, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,  
średnioroczne przychody netto z tytułu wykonywanych usług co najmniej wartości 
1.000.000 PLN. 
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ci Wykonawcy, którzy w imieniu 
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku) zobowiązany jest przedłoŜyć rachunek 
zysków i strat, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do jego sporządzania inne 
dokumenty określające przychody netto ze sprzedaŜy za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

b) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000 
PLN (łącznie dla Wykonawców składających ofertę wspólną). W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć informację z 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,  

c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 2.000.000 PLN (łącznie dla Wykonawców 
składających ofertę wspólną). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawca musi złoŜyć polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności. 

JeŜeli kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 4 powyŜej podane będą w innej walucie niŜ 
PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich 
przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu 
wszelkich innych danych finansowych. 

5) złoŜyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.  Dokument ten moŜe być złoŜony przez kaŜdego 
z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji jeśli kaŜdy z nich 
spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo moŜe być złoŜony wspólnie, lecz w takim 
wypadku oświadczenie musi być złoŜone i podpisane przez pełnomocnika lub przez 
osoby reprezentujące wszystkich wykonawców.  

2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. 
U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich 
moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy: 
1) jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt. 
10.11.1. 1), a) i 10.11.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
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3. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyŜej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 

dokumenty, o których mowa powyŜej w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
4. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyŜej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 

jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt. 1, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia 
– nie spełnia”.   
 

10.12   Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe 
zaŜądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

JeŜeli w określonym terminie Wykonawca nie złoŜy oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub 
pełnomocnictw albo jeŜeli złoŜy oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie go do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
złoŜenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie 
uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Zamawiający 
moŜe takŜe w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złoŜenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

10.13  Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Pełnienie funkcji 
inŜyniera kontraktu na zadaniu pn.: Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei 
wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem 
terenu NIE OTWIERAĆ przed 2009-09-28 godz. 10:10” 
Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwi ć zwrot 
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

10.14  Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.15  Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
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11.1 Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6 do dnia 2009-09-28 do 
godz.10.00  
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

11.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
2009-09-28 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

12.1 Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową, w  rozumieniu art. 629 - 632 
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) – niezmienną przez okres 
prowadzonych robót i zawiera w sobie wszelkie elementy kosztotwórcze składające się na 
naleŜyte wykonanie umowy. 

12.2 Rozliczenia przedmiotowego kontraktu będą prowadzone w walucie polskiej (zł.) 

13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr 
kryterium: 

Wzór: 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniŜsza cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

13.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez kaŜdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane dla kaŜdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złoŜonych przez niego ofert. 

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert. 

14.2 Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. 
zm.). 
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14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a:    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy i adresy wykonawców , 
którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złoŜonych ofert, 

b: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

c:    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.bip.rewal.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie 
moŜliwe przed upływem wskazanego terminu, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zostanie złoŜona tylko jedna oferta. 

14.6 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą 
przesłanki do uniewaŜnienia postępowania. 

15. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOW Y: 

15.1 W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie jest 
wymagane. 

16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

17.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej 
ustawie. 

17.2 Wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych 
przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść 
protest do Zamawiającego.  

a:    Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

b: Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
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c:   Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z 
terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące: 

• treści ogłoszenia, 

• postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,  

• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo 
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego 

d: Protest inny, niŜ wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od 
dnia jego wniesienia. 

17.3 Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia i odrzucenia oferty  przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub 
upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania 
Zamawiającemu. 

17.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

18. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
18.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  
19. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika: 

1 Wzór oferty przetargowej 

2 Wzór umowy 

3 Oświadczenie z art. 22 i 24 – załącznik nr 3 

4 Wykaz potwierdzający posiadanie przeciętnego zatrudnienia 

5 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca 

6 Wykaz wykonanych usług 

 


