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Namysłów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Numer ogłoszenia: 258542 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego
Słownika Zamówień: Usługi nadzoru budowlanego - 71520000-9. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w
Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. SIWZ z dokumentacją budowlaną dotyczącą wykonania
robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie-zamówienia
publiczne. Nadzór inwestorski ma być pełniony zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia do przetargu na realizację inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie, przy
spełnieniu wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do tych ustaw, z zachowaniem
warunków technicznych, wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego naleŜy: 1)
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektami budowlano-wykonawczymi, pozwoleniem na budowę, zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, przepisami obowiązującego prawa i obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, 2) minimum trzykrotna w tygodniu kontrola realizacji budowy z informowaniem
Zamawiającego o postępie robót, 3) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w
szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, 4) Ŝądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z
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projektem lub pozwoleniem na budowę, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub
ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji, urządzeń
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazaniu ich do uŜytkowania, 6)
kontrolowanie bieŜących rozliczeń wykonywanych robót, potwierdzanie zgodności z projektem faktycznie
wykonanych robót, wykazywanie i uzasadnianie róŜnic, potwierdzanie kosztorysu powykonawczego
odbieranego odcinka robót sporządzonego przez wykonawcę robót, 7) udział w komisjach odbiorowych,
rozruchowych sieci, urządzeń, instalacji itp. i stwierdzanie prawidłowości wykonania, 8) comiesięczne
sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowej realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonawcy robót budowlanych i sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, 9) dostarczanie
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych inwestycji i protokołów odbioru częściowego wraz z operatami
geodezyjnymi odbieranych odcinków, wykazami długości sieci i rzędnych studzienek projektowanych i
wykonanych, zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego odebranych odcinków, tj. dokumentów, które
będą podstawą uruchomienia przez Zamawiającego płatności dla wykonawcy robót, 10) kontrola usunięcia
przez wykonawcę robót budowlanych usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru robót, 11)
kontrolowanie realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, sporządzenie rozliczeń i kompletowanie
dokumentów do rozliczeń finansowania inwestycji, 12) w przypadku zastosowania materiałów innych niŜ
zaprojektowanych przez projektanta objętych w dokumentacji projektowej określeniem lub równowaŜnych lub
innym, przedstawianie Zamawiającemu i Projektantowi dokumentów w formie atestów i innych określonych
prawem polskim, świadczących o posiadaniu przez równowaŜny materiał takich samych parametrów
technicznych, co materiał projektowany, który nie pogorszy jakości inwestycji i po uzgodnieniu, wpisem w
dziennik budowy dopuszcza materiał równowaŜny do wbudowania. Wykonawca robót ma obowiązek wystąpić
o zastosowanie materiałów równowaŜnych na trzy tygodnie przed terminem ich wbudowania, przedstawiając
komplet dokumentów, 13) pisemne ustosunkowywanie się w dzienniku budowy do zaleceń i poleceń
projektanta, 14) potwierdzenie wpisem w dziennik budowy prawidłowego wykonania inwestycji i zakończenia
etapów robót i całej inwestycji, 15) sporządzenie dokumentu OT - przyjęcie środka trwałego. Wykonawca nie
moŜe samodzielnie podejmować działań, których następstwem będzie zwiększenie kosztów inwestycji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada osobę
posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń kanalizacyjnych z co najmniej pięcioletnią praktyką na budowie (funkcja
inspektora nadzoru inwestorskiego) na dwóch zadaniach inwestycyjnych budowy kanalizacji
sanitarnej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - dotyczy części I. Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli
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Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - dotyczy części II.Do przeliczenia wartości określonej w
niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niŜ złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków
na podstawie złoŜonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów
wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia nie spełnia. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:


wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

file://C:\Documents and Settings\anita.ext\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Fil... 2013-07-03

Page 4 of 4

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.namyslow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za
zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013
godzina 09:00, miejsce: Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul.
Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
kanalizacyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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