
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510563346

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kolejowa 17

1.4.2.) Miejscowość: Nidzica

1.4.3.) Kod pocztowy: 13-100

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pugknidzica.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pugknidzica.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gaz i energia cieplna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaopatrzenie w energię cieplną, Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i gminnym zasobem mieszkaniowym,
targowiskiem miejskim i obsługą szaletu miejskiego, utrzymywanie terenów zieleni itd.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080487/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-03-09 13:43

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji
INŻYNIERA KONTRAKTU – dla planowanego przedsięwzięcia: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu
zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji etap III”

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 – usługi zarządzania budową
71530000-2 – doradcze usługi budowlane
71541000-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym
71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000-7 - usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-03-23 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi potwierdzić spełnienie warunków udziału dotyczących: 
1) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdol nymi do wykonania zamówienia;
3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za pewniającej wykonanie zamówienia;

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00080487/01 z dnia 2022-03-09

2022-03-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi



2.1 posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
Warunek dotyczącego posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie uznane za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże wykonanie z należytą starannością, w okresie 10 lat przed terminem składania ofert::
a) jednego świadczenia w zakresie obowiązków INŻYNIERA KONTRAKTU (Inwestorstwa Zastępczego) - zgodnie z
zakresem podanym w pkt. B.1.3.- etap I i II – związanego z wykonywaniem robót budowlanych z zakresu modernizacji
systemów ciepłowniczych obejmujących, co najmniej: wymianę lub budowę sieci cieplnych, preizolowanych o długości min.
2,0 km oraz wymianę lub budowę minimum 15 węzłów cieplnych, każdy o mocy nie mniejszej niż 70 kW;
b) jednego świadczenia polegającego na dokonywaniu rozliczeń bieżących i rozliczenia końcowego - w zakresie
INŻYNIERA KONTRAKTU (Inwestorstwa Zastępczego) - zgodnie z zakresem podanym w pkt. B.1.3.- etap III -
obejmującego co najmniej: wymianę lub budowę sieci cieplnych, preizolowanych o długości min. 2,0 km oraz wymianę lub
budowę minimum 15 węzłów cieplnych, każdy o mocy nie mniejszej niż 70 kW współfinansowanego ze środków UE (RPO,
POIŚ).
2.2 dysponowanie osobami o wymaganych kwalifikacjach
Wykonawca musi wykazać się, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami:
1) posiadającymi uprawnienia budowlane pozwlające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane) w następujących branżach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• sanitarnej,
• elektrycznej,
- legitymującymi się przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz
- posiadającymi doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi lub kierowania robotami budowlanymi,
w przynajmniej jednej inwestycji obejmującej łącznie: wymianę lub budowę sieci cieplnych preizolowanych o długości min.
2,0 km oraz wymianę lub budowę minimum 15 węzłów cieplnych, każdy o mocy ≥70 kW,
2) specjalistą ds. rozliczeń posiadającego doświadczenie wyrażające się dokonaniem rozliczenia przynajmniej jednej
inwestycji budowlanej obejmującej łącznie: wymianę lub budowę sieci cieplnych preizolowanych o długości min. 2,0 km oraz
wymianę lub budowę minimum 15 węzłów cieplnych, każdy o mocy ≥70 kW. 
2.3 sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się posiadaniem na dzień składania ofert ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę gwarancyjną min. 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych)
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