
Gmina Cedry Wielkie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania

inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 10.1. Efektywność

energetyczna – Mechanizm ZIT.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 570619-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. 
 

 
 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cedry Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul.

M. Płażyńskiego  16 , 83020   Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 836 164, e-mail

magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166. 

Adres strony internetowej (URL): www.cedry-wielkie.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)



Tak 

www.cedry-wielkie.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.cedry-wielkie.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty tradycyjnej 

Adres: 

Siedziba Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry

Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne



Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej w

budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie

„Zaprojektuj i Wybuduj” 

Numer referencyjny: ZP.271.14.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej w

budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie

„Zaprojektuj i Wybuduj” w następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń



lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów; 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów prawa (bez zadania nr 2); 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa. 2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został opisany w

załącznikach do SIWZ: a) załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót, b) załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz

robót elektrycznych – Urząd Gminy Cedry Wielkie c) załącznik nr 9 do SIWZ – Program Funkcjonalno

Użytkowy 3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego: W zakresie określonym przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o

którym mowa w ust 1, obejmuje w szczególności: 1) Organizację, koordynację, oraz nadzór nad

prawidłową realizacją inwestycji, 2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego

zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z

późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności: 3)

Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej, 4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych

wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót

budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych

sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów

budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez

Zamawiającego, 6) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie

Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 7) wydawanie kierownikowi budowy poleceń

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości

lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych

oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia

do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 8) żądanie

od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a

także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać

zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 9) kontrolę ilości i

terminowości wykonywania robót, 10) ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych

i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót



budowlanych, 11) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania

nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność inspektorów

minimum 4 razy w miesiącu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byli obecni na placu budowy co

najmniej raz w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy.

Ilość wizyt na placu budowy inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej stanowi jedno z kryterium

oceny ofert. Każda Obecność inspektora na placu budowy ponad niezbędne minimum (4 razy w

miesiącu) nie musi być odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty nie odnotowywane w dzienniku

budowy będą zapisywane m.in. na: listach obecności, protokołach z narad koordynacyjnych, itp. W

nagłych przypadkach wymagających obecności inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek podczas

realizacji robót np.: osunięcie ziemi, uszkodzenie infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót

budowlanych, itp.) będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia

nawet w sytuacji gdy liczba wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie. Wizyty na placu

budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta.

12) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na

terenie prac nieprawidłowościach. 13) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w

sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę

robót, 14) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na

terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu

okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) prowadzenie dokumentacji z

przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla Zamawiającego, 16) na etapie

realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do

dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 17)

dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy, 18) przygotowanie i udział w czynnościach

odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w

dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących

podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora. 19) Prowadzenie dokumentacji

fotograficznej z realizacji robót, w odstępach miesięcznych (w razie potrzeby częściej), w każdym

obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z

automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik CD) – przekazywanie

dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu, 4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w

zakresie realizacji inwestycji. b) Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika

budowy na poszczególnych zadaniach jest niedopuszczalne c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru

inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują jakiekolwiek prace na rzecz wykonawców



robót budowlanych na poszczególnych zadaniach. d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za

skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie

realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. e) Wykonawca

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi

nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej. f) Wykonawca

zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na miejsce

spotkań. g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego

wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. h) Wszelkie materiały,

przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem

niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je

zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania

umowy. f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż dla zadania

nr 1 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 - 9 000,00 (słownie:

dziewięć tysięcy złotych 00/100), dla zadnia nr 3 – 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100),

dla zadania nr 4 – 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 5 – 7 000,00 zł (siedem

tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania ofert na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4,

zadanie 5 Zamawiający wymaga polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt

tysięcy złotych, 00/100) 5. Przedmiotowe zamówienie obejmuje realizację zamówienia pn.: Pełnienie

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa

efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w

Gminie Cedry Wielkie”, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Zadanie 1 - Pełnienie funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Giemlicach

w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Zadanie 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

ramach inwestycji pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trutnowach w systemie „Zaprojektuj i

Wybuduj” Zadanie 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich wraz z remontem wewnętrznej

instalacji elektrycznej w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Zadanie 4 - Pełnienie funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja Komunalnego Budynku

Mieszkalnego w Cedrach Wielkich w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Zadanie 5 - Pełnienie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja Komunalnego Budynku

Mieszkalnego w Giemlicach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” 

 



II.5) Główny kod CPV: 71520000-9 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71630000-3

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-08-26

2018-08-26

2019-09-30

2018-09-30

2018-09-30

 

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych

Osobowych (RODO). Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie

informujemy, iż: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem



danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

,,RODO", informuję, ze: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedry Wielkie, ul.

M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie; • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry

Wielkie jest Pani Małgorzata Sapalska, kontakt: email: malqorzata.sapalska@cbi25.pl, nr telefonu: 515

600 156; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postpowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.14.2018 prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa

Pzp"; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4

lat od dnia zakończenia postpowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Pani/Pana

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22

RODO; • posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; -na

podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; -prawo do wniesienia skargi

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych

osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować

zmianą wyniku postpowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub państwa członkowskiego.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub

będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: W zakresie zadania 1: 1) minimum jedną

osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie

doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi przy przynajmniej dwóch

inwestycjach z zakresu remontu, budowy lub przebudowy budynku o wartości minimalnej 600 000,00

zł brutto. 2) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu

lub kierowaniu robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 3) minimum

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą

minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi o wartości

nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. W zakresie zadania 2: 1) minimum jedną osobą, posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu

lub kierowaniu robotami budowlanymi przy przynajmniej dwóch inwestycjach z zakresu remontu,



budowy lub przebudowy budynku o wartości minimalnej 150 000,00 zł brutto. 2) minimum jedną

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie

doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż

50 000,00 zł brutto. W zakresie zadania 3: 1) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu

robotami budowlanymi przy przynajmniej dwóch inwestycjach z zakresu remontu, budowy lub

przebudowy budynku o wartości minimalnej 400 000,00 zł brutto. 2) minimum jedną osobą,

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu

robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. 3) minimum jedną osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie

doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż

50 000,00 zł brutto. W zakresie zadania 4: 1) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu

robotami budowlanymi przy przynajmniej dwóch inwestycjach z zakresu remontu, budowy lub

przebudowy budynku o wartości minimalnej 200 000,00 zł brutto. 2) minimum jedną osobą,

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu

robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. 3) minimum jedną osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w



zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie

doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż

50 000,00 zł brutto. W zakresie zadania 5: 1) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu

robotami budowlanymi przy przynajmniej dwóch inwestycjach z zakresu remontu, budowy lub

przebudowy budynku o wartości minimalnej 180 000,00 zł brutto. 2) minimum jedną osobą,

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu

robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. 3) minimum jedną osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą minimum 2-letnie

doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż

50 000,00 zł brutto. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach

przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień i doświadczenia. W

przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub

państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być

potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia

usług transgranicznych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp



Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży

następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego,

złoży następujące dokumenty: W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) niniejszej SIWZ – wykaz

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich



kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na załącznikach nr 4a, 4b, 4c, 4d , 4e do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie okoliczoności o któych mowa w art

25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w

prawidłowej wysokości dla danego zadania, na które Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla

ofert całkowitych wynosi 1 450,00 zł, a dla ofert częściowych: Zadanie 1 – 500,00 zł Zadanie 2 –

200,00 zł Zadanie 3 – 400,00 zł Zadanie 4 – 200,00 zł Zadanie 5 – 150,00 zł 2. Wadium może być

wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania

ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy

Zamawiającego: BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 5. Wykonawca

wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby

znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone

w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16,

83-020 Cedry Wielkie. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą,

natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument

poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w



przypadkach określonych w pkt. 8 i 9 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z

odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania

umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.

Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym

okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający

zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)



Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu



zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na budowie 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 



Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 



Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach

określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, wyłącznie na zasadach określonych w

SIWZ, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 2. Zmiany postanowień

zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi w następujących przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść oraz wartość umowy (od daty wejścia

w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i

usług, 2) rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie

wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac; 3) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej

realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności

powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości



niezbędne do realizacji zamówienia, określone w SIWZ, 4) zmiany osób na stanowiskach kluczowych

specjalistów spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 5) zmiany terminu

wykonania Umowy: a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia,

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, b) na skutek konieczności zmiany

terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych, c) z

powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania

te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w

przypadku: a. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; b. Zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez wykonawcę. c. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, poprzez zmianę ceny brutto

asortymentu będącego przedmiotem umowy- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez wykonawcę, 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt c

wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w

życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

wykonawcy po zmianie umowy. 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt a

wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w

życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia

wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt b

wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki



składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie

umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną

kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt

c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji

zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust.

3 pkt c. 7. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 4-6, wyznacza datę

podpisania aneksu do umowy. 8. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 2 i 7. 9. Obowiązek

wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem

odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. 10. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2,

3 i 11 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Inne zmiany: a) w

składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na

piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowiska, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią

zgodą Zamawiającego: 1) powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie

Wykonawcy, 2) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to

postanowieniom SIWZ, c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 13. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych

związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz

zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 14. Wystąpienie

okoliczności wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody

na wprowadzenie zmian do umowy. 15. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 16. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po

uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją

przedmiotu umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 



Data: 2018-06-19, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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: Tak 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

1.Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie

zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.

2.Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia

okoliczności, o których mowa w art. 144. 3.W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na

oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN,

Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia

postępowania. 4.Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki

Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które

mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 5.Przedmiotowe

zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – Mechanizm

ZIT. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust VII pkt. 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie



wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. 17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego

dokumentu

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Giemlicach w systemie „Zaprojektuj i

Wybuduj”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem

zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach

zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” w

następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (bez

zadania nr 2); 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 2. Zakres robót budowlanych objętych

nadzorem inwestorskim został opisany w załącznikach do SIWZ: a) załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar

robót, b) załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz robót elektrycznych – Urząd Gminy Cedry Wielkie c) załącznik nr

9 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy 3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego: W zakresie

określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją



zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust 1, obejmuje w szczególności: 1) Organizację, koordynację,

oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru

inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r.

poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności: 3)

Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, 4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich

do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 6) potwierdzanie wykonanych

robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 7)

wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w

szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających

odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz

urządzeń technicznych, 8) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na

budowę, 9) kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót, 10) ochronę interesów Zamawiającego w

zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego

oraz umów o realizacji robót budowlanych, 11) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do

prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest

obecność inspektorów minimum 4 razy w miesiącu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byli obecni na

placu budowy co najmniej raz w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisami do

dziennika budowy. Ilość wizyt na placu budowy inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej stanowi

jedno z kryterium oceny ofert. Każda Obecność inspektora na placu budowy ponad niezbędne minimum (4

razy w miesiącu) nie musi być odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty nie odnotowywane w dzienniku

budowy będą zapisywane m.in. na: listach obecności, protokołach z narad koordynacyjnych, itp. W nagłych

przypadkach wymagających obecności inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek podczas realizacji robót

np.: osunięcie ziemi, uszkodzenie infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych, itp.)

będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy

liczba wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie. Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego



samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta. 12) zawiadamianie

Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac

nieprawidłowościach. 13) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach

dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, 14)

informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz

poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych

nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla Zamawiającego, 16) na etapie realizacji zgłaszanie

projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i

dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 17) dokonywanie regularnych wpisów do

dziennika budowy, 18) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od

Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich

prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu

odbioru przez Inwestora. 19) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach

miesięcznych (w razie potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć

cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w

formacie cyfrowym (nośnik CD) – przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu, 4. Inne

postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest

upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji. b) Łączenie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy na poszczególnych zadaniach jest niedopuszczalne

c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują

jakiekolwiek prace na rzecz wykonawców robót budowlanych na poszczególnych zadaniach. d) Wykonawca

ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami

wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane

przez Zamawiającego. e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki

zawodowej. f) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na

budowę lub na miejsce spotkań. g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem

nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. h) Wszelkie

materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem

niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je

zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż dla zadania nr 1 – 20 000,00 zł



(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 - 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych

00/100), dla zadnia nr 3 – 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 4 – 7 000,00 zł

(siedem tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 5 – 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100). W

przypadku składania ofert na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5 Zamawiający wymaga

polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości

nie mniejszej niż 60 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71630000-3
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-08-26
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na budowie 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
2 Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trutnowach w systemie „Zaprojektuj i

Wybuduj”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem

zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach

zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” w



następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (bez

zadania nr 2); 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 2. Zakres robót budowlanych objętych

nadzorem inwestorskim został opisany w załącznikach do SIWZ: a) załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar

robót, b) załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz robót elektrycznych – Urząd Gminy Cedry Wielkie c) załącznik nr

9 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy 3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego: W zakresie

określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją

zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust 1, obejmuje w szczególności: 1) Organizację, koordynację,

oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru

inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r.

poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności: 3)

Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, 4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich

do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 6) potwierdzanie wykonanych

robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 7)

wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w

szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających

odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz

urządzeń technicznych, 8) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na

budowę, 9) kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót, 10) ochronę interesów Zamawiającego w

zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego

oraz umów o realizacji robót budowlanych, 11) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do



prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest

obecność inspektorów minimum 4 razy w miesiącu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byli obecni na

placu budowy co najmniej raz w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisami do

dziennika budowy. Ilość wizyt na placu budowy inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej stanowi

jedno z kryterium oceny ofert. Każda Obecność inspektora na placu budowy ponad niezbędne minimum (4

razy w miesiącu) nie musi być odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty nie odnotowywane w dzienniku

budowy będą zapisywane m.in. na: listach obecności, protokołach z narad koordynacyjnych, itp. W nagłych

przypadkach wymagających obecności inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek podczas realizacji robót

np.: osunięcie ziemi, uszkodzenie infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych, itp.)

będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy

liczba wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie. Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego

samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta. 12) zawiadamianie

Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac

nieprawidłowościach. 13) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach

dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, 14)

informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz

poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych

nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla Zamawiającego, 16) na etapie realizacji zgłaszanie

projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i

dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 17) dokonywanie regularnych wpisów do

dziennika budowy, 18) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od

Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich

prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu

odbioru przez Inwestora. 19) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach

miesięcznych (w razie potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć

cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w

formacie cyfrowym (nośnik CD) – przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu, 4. Inne

postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest

upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji. b) Łączenie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy na poszczególnych zadaniach jest niedopuszczalne

c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują

jakiekolwiek prace na rzecz wykonawców robót budowlanych na poszczególnych zadaniach. d) Wykonawca

ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami



wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane

przez Zamawiającego. e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki

zawodowej. f) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na

budowę lub na miejsce spotkań. g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem

nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. h) Wszelkie

materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem

niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je

zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż dla zadania nr 1 – 20 000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 - 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych

00/100), dla zadnia nr 3 – 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 4 – 7 000,00 zł

(siedem tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 5 – 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100). W

przypadku składania ofert na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5 Zamawiający wymaga

polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości

nie mniejszej niż 60 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71630000-3
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2018-08-26
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na budowie 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 



 

 

Część

nr:
3 Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich wraz z remontem

wewnętrznej instalacji elektrycznej w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem

zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach

zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” w

następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (bez

zadania nr 2); 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 2. Zakres robót budowlanych objętych

nadzorem inwestorskim został opisany w załącznikach do SIWZ: a) załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar

robót, b) załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz robót elektrycznych – Urząd Gminy Cedry Wielkie c) załącznik nr

9 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy 3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego: W zakresie

określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją

zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust 1, obejmuje w szczególności: 1) Organizację, koordynację,

oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru

inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r.

poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności: 3)

Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, 4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich

do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 6) potwierdzanie wykonanych



robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 7)

wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w

szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających

odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz

urządzeń technicznych, 8) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na

budowę, 9) kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót, 10) ochronę interesów Zamawiającego w

zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego

oraz umów o realizacji robót budowlanych, 11) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do

prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest

obecność inspektorów minimum 4 razy w miesiącu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byli obecni na

placu budowy co najmniej raz w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisami do

dziennika budowy. Ilość wizyt na placu budowy inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej stanowi

jedno z kryterium oceny ofert. Każda Obecność inspektora na placu budowy ponad niezbędne minimum (4

razy w miesiącu) nie musi być odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty nie odnotowywane w dzienniku

budowy będą zapisywane m.in. na: listach obecności, protokołach z narad koordynacyjnych, itp. W nagłych

przypadkach wymagających obecności inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek podczas realizacji robót

np.: osunięcie ziemi, uszkodzenie infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych, itp.)

będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy

liczba wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie. Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego

samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta. 12) zawiadamianie

Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac

nieprawidłowościach. 13) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach

dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, 14)

informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz

poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych

nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla Zamawiającego, 16) na etapie realizacji zgłaszanie

projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i

dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 17) dokonywanie regularnych wpisów do

dziennika budowy, 18) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od

Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich



prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu

odbioru przez Inwestora. 19) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach

miesięcznych (w razie potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć

cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w

formacie cyfrowym (nośnik CD) – przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu, 4. Inne

postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest

upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji. b) Łączenie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy na poszczególnych zadaniach jest niedopuszczalne

c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują

jakiekolwiek prace na rzecz wykonawców robót budowlanych na poszczególnych zadaniach. d) Wykonawca

ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami

wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane

przez Zamawiającego. e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki

zawodowej. f) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na

budowę lub na miejsce spotkań. g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem

nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. h) Wszelkie

materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem

niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je

zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż dla zadania nr 1 – 20 000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 - 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych

00/100), dla zadnia nr 3 – 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 4 – 7 000,00 zł

(siedem tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 5 – 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100). W

przypadku składania ofert na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5 Zamawiający wymaga

polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości

nie mniejszej niż 60 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71630000-3
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 



4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na budowie 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
4 Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.

Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Cedrach Wielkich w

systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem

zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach

zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” w

następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (bez

zadania nr 2); 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 2. Zakres robót budowlanych objętych

nadzorem inwestorskim został opisany w załącznikach do SIWZ: a) załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar

robót, b) załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz robót elektrycznych – Urząd Gminy Cedry Wielkie c) załącznik nr

9 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy 3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego: W zakresie

określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją

zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust 1, obejmuje w szczególności: 1) Organizację, koordynację,



oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru

inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r.

poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności: 3)

Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, 4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich

do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 6) potwierdzanie wykonanych

robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 7)

wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w

szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających

odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz

urządzeń technicznych, 8) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na

budowę, 9) kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót, 10) ochronę interesów Zamawiającego w

zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego

oraz umów o realizacji robót budowlanych, 11) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do

prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest

obecność inspektorów minimum 4 razy w miesiącu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byli obecni na

placu budowy co najmniej raz w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisami do

dziennika budowy. Ilość wizyt na placu budowy inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej stanowi

jedno z kryterium oceny ofert. Każda Obecność inspektora na placu budowy ponad niezbędne minimum (4

razy w miesiącu) nie musi być odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty nie odnotowywane w dzienniku

budowy będą zapisywane m.in. na: listach obecności, protokołach z narad koordynacyjnych, itp. W nagłych

przypadkach wymagających obecności inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek podczas realizacji robót

np.: osunięcie ziemi, uszkodzenie infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych, itp.)

będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy

liczba wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie. Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego

samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta. 12) zawiadamianie



Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac

nieprawidłowościach. 13) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach

dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, 14)

informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz

poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych

nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla Zamawiającego, 16) na etapie realizacji zgłaszanie

projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i

dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 17) dokonywanie regularnych wpisów do

dziennika budowy, 18) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od

Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich

prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu

odbioru przez Inwestora. 19) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach

miesięcznych (w razie potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć

cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w

formacie cyfrowym (nośnik CD) – przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu, 4. Inne

postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest

upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji. b) Łączenie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy na poszczególnych zadaniach jest niedopuszczalne

c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują

jakiekolwiek prace na rzecz wykonawców robót budowlanych na poszczególnych zadaniach. d) Wykonawca

ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami

wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane

przez Zamawiającego. e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki

zawodowej. f) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na

budowę lub na miejsce spotkań. g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem

nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. h) Wszelkie

materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem

niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je

zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż dla zadania nr 1 – 20 000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 - 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych



00/100), dla zadnia nr 3 – 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 4 – 7 000,00 zł

(siedem tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 5 – 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100). W

przypadku składania ofert na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5 Zamawiający wymaga

polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości

nie mniejszej niż 60 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71630000-3
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2018-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na budowie 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
5 Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.

Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Giemlicach w systemie

„Zaprojektuj i Wybuduj”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem

zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach

zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” w

następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne



uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (bez

zadania nr 2); 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 2. Zakres robót budowlanych objętych

nadzorem inwestorskim został opisany w załącznikach do SIWZ: a) załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar

robót, b) załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz robót elektrycznych – Urząd Gminy Cedry Wielkie c) załącznik nr

9 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy 3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego: W zakresie

określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją

zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust 1, obejmuje w szczególności: 1) Organizację, koordynację,

oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru

inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r.

poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności: 3)

Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, 4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich

do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 6) potwierdzanie wykonanych

robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 7)

wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w

szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających

odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz

urządzeń technicznych, 8) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na

budowę, 9) kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót, 10) ochronę interesów Zamawiającego w

zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego

oraz umów o realizacji robót budowlanych, 11) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do

prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest



obecność inspektorów minimum 4 razy w miesiącu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byli obecni na

placu budowy co najmniej raz w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisami do

dziennika budowy. Ilość wizyt na placu budowy inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej stanowi

jedno z kryterium oceny ofert. Każda Obecność inspektora na placu budowy ponad niezbędne minimum (4

razy w miesiącu) nie musi być odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty nie odnotowywane w dzienniku

budowy będą zapisywane m.in. na: listach obecności, protokołach z narad koordynacyjnych, itp. W nagłych

przypadkach wymagających obecności inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek podczas realizacji robót

np.: osunięcie ziemi, uszkodzenie infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych, itp.)

będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy

liczba wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie. Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego

samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta. 12) zawiadamianie

Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac

nieprawidłowościach. 13) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach

dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, 14)

informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz

poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych

nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla Zamawiającego, 16) na etapie realizacji zgłaszanie

projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i

dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 17) dokonywanie regularnych wpisów do

dziennika budowy, 18) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od

Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich

prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu

odbioru przez Inwestora. 19) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach

miesięcznych (w razie potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć

cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w

formacie cyfrowym (nośnik CD) – przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu, 4. Inne

postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest

upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji. b) Łączenie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy na poszczególnych zadaniach jest niedopuszczalne

c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują

jakiekolwiek prace na rzecz wykonawców robót budowlanych na poszczególnych zadaniach. d) Wykonawca

ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami

wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane



przez Zamawiającego. e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki

zawodowej. f) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na

budowę lub na miejsce spotkań. g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem

nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. h) Wszelkie

materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem

niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je

zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż dla zadania nr 1 – 20 000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 - 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych

00/100), dla zadnia nr 3 – 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 4 – 7 000,00 zł

(siedem tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 5 – 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100). W

przypadku składania ofert na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5 Zamawiający wymaga

polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości

nie mniejszej niż 60 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71630000-3
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2018-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na budowie 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 



 

 

 

 


