
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ozarow.pl

Ożarów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 

branży sanitarnej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów

Numer ogłoszenia: 94666 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania 

inwestorskiego związanego z Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, 

Wojciechówka gm. Ożarów Posiadających uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), aktualne zaświadczenia z 

regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. z 2013 r. Nr 932, z późn.zm.) 2. Do podstawowych obowiązków Inspektora będzie 

należało wykonywanie obowiązków określonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo budowlane a 

w szczególności: a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę , przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy b) sprawdzanie jakości 

wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
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stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, c) sprawdzanie i odbiór 

robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót właściwych branży i przekazywanie ich 

do użytkowania, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie powstałych wad, e) 

nadzór nad terminowością wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem inwestycji, f) kontrolowanie 

prawidłowości prowadzenia dziennika budowy w zakresie ciągłości i bieżącego dokonywania wpisów, g) 

zapoznanie się warunkami umowy z wykonawcą robót, h) wspieranie zamawiającego we wszystkich 

czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacja umowy, i) 

zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z 

wymogami Zamawiającego, j) w przypadku gdy postęp robót budowlanych nie był zadawalający z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach 

jakie należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 

umowy na roboty budowlane, k) prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy) inspekcji na terenie budowy celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót, l) dokonywanie 

czynności związanych odbiorem częściowym, technicznym i końcowym oraz dokonywanie odbiorów 

końcowych przy udziale i akceptacji zamawiającego, m) organizowanie narad technicznych i innych z 

udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót i innych zainteresowanych oraz sporządzenie pisemnych 

protokołów z ich ustaleń, n) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie robót 

nieprzewidzianych, a także ich ustalenia sposobu i terminu wykonania tych robót, o) zawiadamianie 

Zamawiającego i organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy, p) 

wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów 

wywołanych realizacja umowy, q) obowiązkowa obecność inspektora nadzoru na placu budowy 

minimum 1 raz w tygodniu 3.Zakres zamówienia obejmuje nadzór na inwestorski nad: Kanalizacja 

sanitarna grawitacyjna z rur PVCO 200/5,90 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Rury 

kanalizacyjne z litego PVC klasy S. Roboty kanalizacyjne należy rozpocząć od instalacji studni 

kanalizacji sanitarnej oznaczonej symbolem S2.23 w projekcie budowlanym. Długość sieci grawitacyjnej 

852,00 mb. Przyłącza kanalizacyjne do granic działek o łącznej długości 145,00 mb. Rurociąg kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowy z rur PEO50/2,90 o długości 128,30mb. Dostawa i montaż kompletnej 

przydomowej pompowni ścieków PD 1 z wykonaniem przyłącza energetycznego w gruncie oraz 

dokonaniem rozruchu -1kpl. Naprawa uszkodzonych dróg z mas asfaltowych bitumicznych o pow. 

240,00m2. Wykonanie nowych dróg o łącznej powierzchni 4 435,00m2 na podbudowie 2x4 warstwy 

mineralno- asfaltowe. Wartość robót ok 850 000,00 zł brutto.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie, ocena spełniania tego warunku 

zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej : jedną usługę 

polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w branży sanitarnej 

obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót budowlanych minimum 100 

000,00zł Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), b) siwz;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie, ocena spełniania tego warunku 

zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeżeli będzie dysponował co 

najmniej jedną osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez 

ograniczeń lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie 

wcześniejszej obowiązujących przepisów Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana 

na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i c) siwz;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie, ocena spełniania tego warunku 

zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

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

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 

Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej pokój nr31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 

11 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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