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Ogłoszenie o zamówieniu 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach dla inwestycji 
pn. „Zadaszenie placu magazynowego osadu odwodnionego” 

  

ZAMAWIAJĄCY  

Spółka Wodno – Ściekowa „Prosna”, ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz; adres do korespondencji: 
Kuchary 52, 63 – 322 Gołuchów; tel. 62 76 96 600, fax 62 76 96 602 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

1.2. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach przy 
realizacji inwestycji pn. „Zadaszenie placu magazynowego osadu odwodnionego” na 
terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza. 

                
 Udziały procentowe poszczególnych branż w całości kosztów inwestycji: 

• branża budowlana                 -   88 % 
• branża sanitarna                    -    8 % 

• branża elektryczna                 -    4 % 

1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. 
Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności : 
konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.    

    

Zakres prac i czynności w ramach pełnionej funkcji obejmuje w szczególności: 

1.3.1.           zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót realizowanego zadania inwestycyjnego; 

1.3.2.           zapewnienie właściwej realizacji inwestycji pod kątem zgodności procesu 
budowlanego z pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną. 

1.3.3.            współudział w przekazaniu Wykonawcy robót placu budowy; 

1.3.4.            prowadzenie regularnych inspekcji na terenie, potwierdzone wpisem do Dziennika 
Budowy; 

1.3.5.            współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty 
budowlane; 

1.3.6.             uczestniczenie w naradach budowlanych z udziałem Wykonawcy i Inwestora; 

1.3.7.             przyjazd na plac budowy w terminie do 3 godzin od zawiadomienia przez 
Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach; 

1.3.8.             informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót;  

1.3.9.             wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i 
uzyskanie zgody projektanta na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ;                                                                   

1.3.10. przygotowanie dokumentacji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, 
sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 
dokumentów, wymaganych do odbioru oraz do wniosku o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie; 

1.3.11. uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru 
budowlanego; 



Strona 2 z 3 

1.3.12. sprawdzanie i potwierdzenie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o 
harmonogram i kosztorys; 

1.3.13. wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów;  

1.3.14. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie 
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 

1.3.15. potwierdzanie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę w terminie do   

4-ch dni roboczych od przedłożenia . 

2. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. 

3. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej. 

4. Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. 

5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie inwestycji : 
14.12.2018r.  

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Oferentów prowadzących 
działalność gospodarczą, którzy wskażą zespół osób do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru, 
które: 

a) posiadają uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno  – budowlanej , sanitarnej i elektrycznej- bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów w tym zakresie;  

b) są wpisane do Izby Inżynierów Budownictwa; 

 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 

W zakresie wykazania spełniania przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć: 

• 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 dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami 

 • kopie dokumentów zaświadczających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, w tym uprawnień budowlanych oraz wpisów do Izby Inżynierów Budownictwa; 

PROCEDURA  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg w oparciu o Art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego 
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ZAWARTOŚĆ OFERTY. 

1. Oferta powinna zawierać: 

a. wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 

b. kopie dokumentów zaświadczających posiadane uprawnienia i przynależność do Izby 
Inżynierów Budownictwa osób wskazanych w ofercie. 

c. oświadczenia o niekaralności osób wskazanych w ofercie – Zał. Nr 3. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub 
warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, w tym związanych ze zmianą 
stawki podatku od towarów i usług VAT; 

b) zmiany terminu wykonania robót budowlanych o czas przedłużenia terminu wykonania robót 
budowlanych 

  

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

1. Projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz STWiORB są dostępne  u Zamawiającego. 

2. Termin składania ofert: 07.08.2018 godzina 11:00, miejsce: Kuchary 52, 63 – 322 Gołuchów  

3. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Zał. Nr 1 Wzór umowy. 

Zał. Nr 2 Formularz oferty. 

Zał. Nr 3 Oświadczenie o niekaralności. 

 

 

 
 

 


