Znak sprawy: WE.21.5.2018

Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

I. Zapytanie ofertowe na:
Wykonanie dokumentacji przetargowej - opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), kompleksowe przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych wraz z doradztwem
prawnym trwającym do czasu: zakończenia realizacji i rozliczenia finansowego zadania
inwestycyjnego oraz wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania na wybór
inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni
parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna
3a wraz z zagospodarowaniem terenu”
Kod CPV:
79111000-5- Usługi w zakresie doradztwa prawnego
II. Nazwa i adres Zamawiającego:
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom, tel. 48 345 95 50
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro. Do niniejszego postępowania zgodnie z art. 4 ust 8 nie stosuje się przepisów
ustawy- Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony został
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Bibliotece
Pedagogicznej w Radomiu.
IV. Opis zadania inwestycyjnego:
1. Informacje o Zadaniu inwestycyjnym:
Zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem
terenu” realizowane będzie w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku,
ul. Biblioteczna 3a.
2. Biblioteka posiada projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót, przedmiary.
3. Zakres rzeczowy Zadania inwestycyjnego:
- demontaż istniejącego ogrodzenia,
- rozbiórka starych płyt chodnikowych,
- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką,
- wykonanie miejsc parkingowych na terenie posesji,
- zagospodarowanie terenów zielonych.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie m. in.:
1.
Sporządzenie kompletnej dokumentacji na wybór inspektora nadzoru dla zadania
inwestycyjnego i przeprowadzenie postępowania na wybór inspektora nadzoru.
2.
Udzielanie pisemnych odpowiedzi podmiotom zainteresowanym prowadzonym
postępowaniem na wybór inspektora nadzoru.
3.
Sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej- opracowanie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) celem wyłonienia wykonawcy robót
budowlanych,
4.
Stały nadzór nad prawidłowością prowadzenia postępowań (wytyczne, terminy, itp.),
5.
Publikacja ogłoszeń w BZP,
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6.

Sporządzanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji
przetargowej i kwestii formalnych.
7.
Prowadzenie procedury pod względem formalnym np. przedłużenie ważności
wadium, zmiana SIWZ, zmiany warunków udziału w postępowaniu itp.
8.
Doradztwo na każdym etapie procedury przetargowej.
9.
Ocena merytoryczna i formalna złożonych ofert.
10.
Sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej tj. druków ZP, protokołu
z postępowania.
11.
Opracowanie pism dotyczących wyniku postępowania, pism informujących
o odrzuconych ofertach, wykluczonych wykonawcach.
12.
Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP.
13.
Udział w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego, jako głos doradczy
(bez możliwości podejmowania decyzji o wyborze wykonawcy robót budowlanych).
14.
Reprezentowanie Zamawiającego przed KIO.
15.
Udzielanie wszelkiej pomocy i odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia
w trakcie trwania postępowania przetargowego na roboty budowlane, a także
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego aż do jego zakończenia i rozliczenia
finansowego Zadania inwestycyjnego.
16.
Opiniowanie i przygotowywanie aneksów do umowy podstawowej z wykonawcą
robót budowlanych zgodnie z zapisami SIWZ.
17.
Opiniowanie i przygotowanie dokumentacji odbiorczej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w SIWZ oraz ustawy PZP.
18.
Ścisła współpraca z inspektorem nadzoru Zadania inwestycyjnego.
W przypadku konieczności powtórzenia procedury przetargowej Wykonawca wykona
wszystkie czynności, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
VI. Termin wykonania zamówienia.
1.
Zleceniodawca wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji przetargowej na Zadanie
inwestycyjne „Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku
Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3a wraz
z zagospodarowaniem terenu” oraz dokumentacji na wyłonienie inspektora nadzoru
w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
2.
Zleceniodawca wymaga kompleksowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do czasu wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych, oraz wyłonienia inspektora nadzoru dla Zadania
inwestycyjnego;
3.
Zleceniodawca wymaga udzielania wszelkiego doradztwa w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego aż do dnia rozliczenia Zadania inwestycyjnego, które planuje się
zakończyć 31 października 2018 roku.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zleceniobiorcy, którzy:
1.
Złożą parafowany opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)
2.
Złożą wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 2)
3.
Złożą parafowany projekt umowy (zał. nr 3)
4.
Złożą podpisane oświadczenia (zał. nr 4 i 5)
5.
Posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych
zgodnie z ustawą PZP. Dowodem posiadanego doświadczenia jest przedstawiony wykaz
należycie wykonanych usług (zał. nr 6).
W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie spełni powyższych warunków, jego ofertę uważa się
za odrzuconą.
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