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Ogłoszenie nr 584175-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Gmina Stąporków: Nadzór Inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Stąporków”
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
„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Osi 4. „Dziedzictwo
naturalne i kulturowe ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.
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
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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 Stąporków, krajowy numer identyfikacyjny 53020600000000, ul.
Piłsudskiego - , 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 741 122, e-mail
sekretariat@staporkow.pl, faks 413 741 860.
Adres strony internetowej (URL): bip.staporkow.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)
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Tak
bip.staporkow.pl/?c=179

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
bip.staporkow.pl/?c=179

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:
oferty należy skłdać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Stąporków; 26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A - 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

2019-08-08, 15:16

4 z 32

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b1d2f3...

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór Inwestorski nad zadaniem:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków”
Numer referencyjny: BIN.271.8.2019/RS
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:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

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: 2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w pełnym zakresie Nadzoru Inwestycyjnego
nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji dla zadań pn.: Część I (Zadanie 1) - nadzór
inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków”. Część II
(Zadanie 2) – nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją
Stąporków”. 2.1. Zakres usługi obejmuje: 2.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego
nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) Sanitarnej w specjalności instalacyjnej
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, b) Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, 2.1.2. Pełnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branż w
okresie realizacji przedmiotowej inwestycji. 2.1.3. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać
czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą
techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji i rękojmi.
2.1.4. Zakres czynności Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na
zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: a) dokładna
znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą
robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi
podwykonawcami, b) zapewnienie ciągłości nadzoru poprzez – przeprowadzenie przez każdego z
Inspektorów Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w częstotliwości uzasadnionej
przebiegiem nadzorowanych robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż …. dni w tygodniu (w
zależności do treści oferty nie mnie jednak niż 2 dni w tygodniu), w toku prac związanych z daną
branżą. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji Terenu
Budowy nie rzadziej niż ….. dni w tygodniu (w zależności do treści oferty nie mniej jednak niż 2 dni
w tygodniu) przez cały okres realizacji robót budowlanych. Inspekcje będą prowadzone przez min. 2
godziny w ciągu każdego dnia inspekcji, w dni powszednie w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilość
przeprowadzonych inspekcji będzie weryfikowana na podstawie listy obecności prowadzonej w
siedzibie Zamawiającego lub na podstawie wpisu do dziennika budowy), c) kontrola osób i podmiotów
uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem czy prace nie realizują osoby lub podmioty nie
zgłoszone Zamawiającemu jako podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia
takiej nieprawidłowości niezwłoczne informowanie Zamawiającego, d) bieżąca kontrola terminowości
i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców z
harmonogramem rzeczowo- finansowym, e) bieżąca kontrola robót w zakresie zgodności ich
wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót, pozwoleniem na budowę oraz wszystkimi innymi uzgodnieniami i wydanymi
decyzjami niezbędnymi do realizacji zadania, normami budowlanymi i przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, f) w ramach uprawnień wynikających z prawa
budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w
szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, g) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu
przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, h) dbanie o interesy Zamawiającego oraz
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podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, i)
podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością
robót ich postępem oraz oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, j) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na
wzrost kosztów budowy, Inspektor Nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego)
podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Gminy Stąporków, k) organizowanie prac
związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, l) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w
rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych
wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe
sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed
ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, m) akceptacja materiałów
przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, n) wykonywanie badań
sprawdzających jakość wykonanych robót, o) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych
w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w
przypadku nieusunięcia tych wad, p) ustalanie rodzaju i zakresu robót oraz zmian koniecznych do
poprawnego wykonania zadania, q) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robót budowlanych, r) udział w czynnościach
odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do
odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, s) potwierdzanie
wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty
wynagrodzenia, t) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o
wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, u) udział w czynnościach
przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego
w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, v) uzyskiwanie od projektanta
wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w) rozpoznawanie i przedstawianie do
akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub
zamiennych w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, spisywanie
protokołów konieczności, x) poświadczenie terminu zakończenia robót, y) informowanie o zagrożeniu
nieterminowej realizacji poszczególnych prac wynikających z harmonogramu jak również terminu
końcowego, z) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy, w przypadku
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odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, aa) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia
od umowy przez którąkolwiek ze stron, bb) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, cc)
uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z
realizowaną inwestycją, dd) koordynowanie robót w poszczególnych branżach, ee) kontrolowanie
prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie
w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego
procesu budowlanego, ff) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych
związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów
pojawiających się w czasie realizacji inwestycji, gg) obecność na budowie koordynatora nadzoru oraz
inspektorów zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą, zapewniający nadzór nad inwestycją, hh) nadzór nad
prowadzeniem dziennika budowy, przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych, ii)
uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą oraz sporządzanie i przekazywanie
Zamawiającemu wyczerpujących pisemnych notatek z narad, jj) monitoring, kontrola, raportowanie i
sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym postępów w realizacji zadania w tym
sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z realizacji inwestycji, kk)
weryfikacja przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz
innej dokumentacji związanej z inwestycją i wskazanie ewentualnych braków. Opisany powyżej
zakres usługi obejmuje w pełnym zakresie każdą z części (zadań). 2.1.5. Zakresem nadzoru objęte
będą dwie części (dwa zadania): Część I (Zadanie 1) - nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków” Etap pierwszy - Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Stąporków w obrębie: ul. 1-go Maja do ul. Górniczej (do studzienki S1.24) i ul.
Piłsudskiego oraz na działkach o nr ewid. 3353/25 i 3532/1, której zakres obejmuje: budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz200x5,9 – o
łącznej długości 1739,60 m, w tym: 1468,80 m do wykonania w wykopie otwartym, 270,80 m do
wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz200x11,4 –
dł. 14,80 m do wykonania metodą przecisku bez RO. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz160x4,7 – o łącznej długości 334,30
m, w tym: 289,30 m do wykonania w wykopie otwartym, 45,00 m do wykonania przewiertów w
rurach stalowych ochronnych 244x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz160x9,7 – dł. 16,70 m do wykonania
metodą przecisku bez RO. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do wykonania z: - PE100
SDR17 PN10 Dz90x5,9 – o łącznej długości 283,00 m, w tym: 257,00 m do wykonania w wykopie
otwartym, 26,00 m do wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, budowę
studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych, przyłączeniowych, rozprężnych): - studnia betonowa
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DN1200mm – 3 szt. - studnia betonowa DN1000mm – 36 szt. - studnia betonowa DN600mm – 21 szt.
- studnia tworzywowa DN425mm – 4 szt. - studnia tworzywowa DN315mm – 33 szt. budowę
pompowni ścieków P6 z szafą zasilająco-sterowniczą oraz zagospodarowaniem terenu pompowni, w
tym: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i drogi dojazdowej
oraz przyłącza energetyczne do zasilania pompowni ścieków. Etap drugi - Budowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Stąporków w obrębie: ul. Piaskowej, ul. Niekłańskiej i ul. Miłej, której zakres
obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8;
kl.S; Dz200x5,9 – o łącznej długości 1904,00, w tym: 1813,60 m do wykonania w wykopie otwartym,
90,40 m do wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6
Dz200x11,4 – dł. 19,70 m do wykonania metodą przecisku bez RO. budowę przyłączy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz160x4,7 – o łącznej długości
603,20 m, w tym: 530,70 m do wykonania w wykopie otwartym, 72,50 m do wykonania przewiertów
w rurach stalowych ochronnych 244x5,0, budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do wykonania z:
- PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,9 – o łącznej długości 1001,10 m, w tym: 580,60 m do wykonania w
wykopie otwartym, 420,50m do wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 – o łącznej długości 43,60 m (przekroczenie rzek) w rurach
osłonowych PE100 SDR26 PN10 Dz280x10,7 (dł. 5,10 m) oraz PE100 SDR26 PN10 Dz315x12,1 (dł.
20,10 m) budowę studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych, przyłączeniowych, rozprężnych): studnia betonowa DN1000mm – 44 szt. - studnia betonowa DN600mm – 28 szt. - studnia tworzywowa
DN425mm – 2 szt. - studnia tworzywowa DN315mm – 46 szt. budowę pompowni ścieków P2 i P5 z
przyłączami energetycznymi do ich zasilania, z szafami zasilająco-sterowniczymi oraz
zagospodarowaniem terenu pompowni, w tym: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia
placu pompowni, zjazdu i drogi dojazdowej. Część II (Zadanie 2) - nadzór inwestorski nad zadaniem:
„Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją Stąporków” budowę sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz200x5,9 – o łącznej długości 2266,40
m, w tym: 1930,30 m do wykonania w wykopie otwartym, 336,10 m do wykonania przewiertów w
rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz200x11,4 – dł. 4,90 m do wykonania
metodą przecisku bez RO. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz160x4,7 – o łącznej długości 529,50 m, w tym: 490,00 m do wykonania
w wykopie otwartym, 39,50 m do wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 244x5,0, PP SDR 17,6 PN 6 Dz160x9,7 – dł. 4,60 m do wykonania metodą przecisku bez RO. budowę sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej do wykonania z: - PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,9 – o łącznej długości
427,70 m, w tym: 384,20 m do wykonania w wykopie otwartym, 40,50 m do wykonania przewiertów
w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, budowę studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych,
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przyłączeniowych, rozprężnych): - studnia betonowa DN1000mm – 46 szt. - studnia betonowa
DN600mm – 41 szt. - studnia tworzywowa DN425mm – 2 szt. - studnia tworzywowa DN315mm – 46
szt. budowę pompowni ścieków P1 z szafą zasilająco-sterowniczą oraz zagospodarowaniem terenu
pompowni, w tym: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i
drogi dojazdowej oraz przyłącze energetyczne do zasilania pompowni ścieków.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71541000-2
71540000-5
71247000-1

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
2020-09-30
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II.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin rozpoczęcia realizacji umowy wyznacza się: od dnia
podpisania umowy sierpień/wrzesień 2019 r. do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego
inwestycji. 2.Planowany termin zakończenia wykonywania robót budowlanych w ramach inwestycji
przyjęty jest na dzień 31.08.2020r., natomiast usługi nadzoru inwestorskiego na dzień 30.09.2020r.
3.Czas trwania usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego może
ulec zmianie o czas wykonywania robót budowlanych – nie dłużej jednak niż o dwa miesiące – bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

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 stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest
złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest
złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę w
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ramach której pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z budową sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z nie mniej niż jedną przepompownią ścieków, o
wartości inwestycji nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto. Do każdej pozycji wykazu należy
załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. b)wykazu osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
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; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
n/w osobami: •Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego pełniącego jednocześnie funkcję
Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego posiadającym uprawnienia zawodowe do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów), który posiada: - co najmniej 36 miesięcy doświadczenia
zawodowego na stanowiskach kierowniczych (pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika
budowy/robót) w zakresie robót budowlanych polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej, oraz - wykaże się doświadczeniem jako inspektor nadzoru lub
kierownik budowy/robót na jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z nie mniej niż jedną przepompownią ścieków, o
wartości inwestycji nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto Przez doświadczenie zawodowe
należy rozumieć pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/ robót
w trakcie faktycznej realizacji robót objętych nadzorem lub kierownictwem. •Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego w branży elektrycznej posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, który posiada co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego w
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/ kierownika budowy lub robót w branży elektrycznej lub
elektroenergetycznej. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć pełnienie funkcji inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/robót w trakcie faktycznej realizacji robót objętych
nadzorem lub kierownictwem. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu
zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa
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budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r.
poz. 2272) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania
uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana
przynależność do izby samorządu zawodowego.
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:
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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
7.a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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; b)zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)oświadczenie Wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) – sporządzone
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 7.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w punkcie Rdz. VII pkt 7 ppkt a) – c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.2.Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie 7.1. b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3.Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
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dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 7.1 a) i b), zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 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. Przepis w pkt. 7.2. stosuje się
odpowiednio.
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:
a)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy –
zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3.a)- załącznik nr 7 do SIWZ, b)wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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 - załącznik nr 6 do SIWZ - dokument
składany w formie oryginału. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu
zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane – zgodnie z opisanym
warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3. b)
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ wraz z informacją, którą cześć zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć Podwykonawcom i podaniem nazw i danych Podwykonawców. Dokument składany w
oryginale. b) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta wraz z oświadczeniami jest składana przez
pełnomocnika, upoważniające go do tej czynności. c) Oświadczenie /zobowiązanie podmiotu do
udostępnienia zasobów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotów), dokument składany w oryginale. d) oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, e) Oświadczenie, o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do
SIWZ),

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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:
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Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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:
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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

(C) Cena ofertowa brutto

60,00

(J) Jakość – ilość inspekcji (pobytów) na budowie 40,00
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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:
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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:

Wymagania dotyczące 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:
Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1.Zmiany w KRS, wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) w trakcie realizacji zamówienia; 2.Wystąpienia
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oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 3.Zmiany kont bankowych;
4.Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku
VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego);
5.Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużeniu w przypadku: a)wstrzymania
robót budowlanych lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b)w
uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c)opóźnień w zakresie
dokonywania odbioru lub prób końcowych, d)wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”
która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu
umowy, a powodujące brak możliwości realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym
Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie
pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, e)wystąpienia w trakcie realizacji
zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia podstawowego
(z Wykonawcą robót budowlanych) lub zamówienia na Nadzór Inwestorski i spowoduje konieczność
dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; f)wystąpienia niekorzystnych i trudnych do
przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich
temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
skutkujące wstrzymaniem robót budowlanych, g)braku możliwość realizacji świadczenia wskutek
okoliczności i przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku
wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego
wymagają a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego. Zmiana terminu realizacji może zostać wydłużona o czas wstrzymania prac,
h)wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę. Zmiana terminu realizacji może zostać wydłużona o czas wstrzymania prac pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, i)konieczności wykonania robót zamiennych
oraz dodatkowych – o czas niezbędny do wykonania tych robót. Jeżeli wystąpi konieczność dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, skutkująca koniecznością dokonania poprawek, zmian lub
uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych
(technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu, a dokonywanie zmian w
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dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót. 6.Ponadto na wniosek Wykonawcy,
za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może: a)dokonać zmiany Podwykonawcy, b)wskazać innych
zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, c)zrezygnować z udziału Podwykonawcy w
realizacji zamówienia, d)powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, pomimo
niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
7.Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie
są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w
SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8.Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem
przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz
gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. oraz 145 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej SIWZ dotyczy to również w
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26. ust. 3 ustaw, dla których
ustawowo przewidziana jest forma pisemna. 2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w języku polskim. 3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane pisemnie
winny być składane na adres: Urząd Miejski w Stąporkowie, 26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 132A. 4.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@staporkow.pl lub faxem
pod nr 41 37 41 860 5.Strona otrzymująca oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej,
do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo przesłane faksem na numer
podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez
Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią
pisma. 6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 7.Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
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SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia, na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 8.W przypadku
rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych na pytania odpowiedzi, jako
obowiązujące należy przyjąć treść zawartą w późniejszym oświadczeniu Zamawiającego.
9.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 10.Osoba uprawnioną przez
Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: - w sprawie procedury przetargowej –
Sylwia Dulewicz, tel. 41 37 41 241 - w sprawie realizacji zamówienia – Karolina Miller, tel. 41 37 41
241 11.Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze
organizacyjnym. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się, w
szczególności kontakt telefoniczny lub/i osobisty w siedzibie Zamawiającego. 12.Zamawiający
informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
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 r. str. 1, dalej
RODO: - administratorem danych osobowych Wykonawców jest Gmina Stąporków z siedzibą w
Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków - inspektorem ochrony
danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie jest: Sylwester Cieśla, dostępny pod nr
telefonu: 663 539 060, e-mail: iodo@staporkow.pl - dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Nadzór Inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Stąporków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, - Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy, obowiązek podania przez Panią/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, stosownie do art. 22 RODO, - posiada Pan/Pani: • na podstawie art. 15
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RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, • 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.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-20, godzina: 10:00,
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:
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Stąporków”.

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:Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie w pełnym zakresie Nadzoru Inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w
ramach inwestycji dla realizacji zadnia pn.: - nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Stąporków”. 2.1. Zakres usługi obejmuje: 2.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie
Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) Sanitarnej w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, b) Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, 2.1.2. Pełnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branż w
okresie realizacji przedmiotowej inwestycji. 2.1.3. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać
czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w
tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji i rękojmi. 2.1.4. Zakres
czynności Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: a) dokładna znajomość
dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót
budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi
podwykonawcami, b) zapewnienie ciągłości nadzoru poprzez – przeprowadzenie przez każdego z
Inspektorów Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w częstotliwości uzasadnionej przebiegiem
nadzorowanych robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż …. dni w tygodniu (w zależności do treści
oferty nie mnie jednak niż 2 dni w tygodniu), w toku prac związanych z daną branżą. Koordynator
Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji Terenu Budowy nie rzadziej niż
….. dni w tygodniu (w zależności do treści oferty nie mniej jednak niż 2 dni w tygodniu) przez cały okres
realizacji robót budowlanych. Inspekcje będą prowadzone przez min. 2 godziny w ciągu każdego dnia
inspekcji, w dni powszednie w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilość przeprowadzonych inspekcji będzie
weryfikowana na podstawie listy obecności prowadzonej w siedzibie Zamawiającego lub na podstawie
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wpisu do dziennika budowy), c) kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod
kątem czy prace nie realizują osoby lub podmioty nie zgłoszone Zamawiającemu jako podwykonawcy lub
dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości niezwłoczne informowanie
Zamawiającego, d) bieżąca kontrola terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez
Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym, e) bieżąca kontrola robót w
zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę oraz wszystkimi innymi
uzgodnieniami i wydanymi decyzjami niezbędnymi do realizacji zadania, normami budowlanymi i
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, f) w ramach uprawnień wynikających
z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w
szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, g) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu
przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, h) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie
czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, i) podejmowanie decyzji i
ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót ich postępem oraz oceną
jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, j) udzielanie wyjaśnień w
sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor Nadzoru nie może
samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla
Gminy Stąporków, k) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący
nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, l) kontrolowanie
jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie
przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych
przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i
deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,
m) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, n)
wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót, o) żądanie usunięcia przez Wykonawcę
wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie
Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, p) ustalanie rodzaju i zakresu robót oraz zmian
koniecznych do poprawnego wykonania zadania, q) dokonywanie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robót budowlanych, r) udział w
czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie
gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji
powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, s)
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potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem
zapłaty wynagrodzenia, t) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o
wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, u) udział w czynnościach
przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, v) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień
dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych w
przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, spisywanie protokołów
konieczności, x) poświadczenie terminu zakończenia robót, y) informowanie o zagrożeniu nieterminowej
realizacji poszczególnych prac wynikających z harmonogramu jak również terminu końcowego, z)
kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy
przez którąkolwiek ze stron, aa) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron, bb) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, cc) uczestniczenie przy przeprowadzaniu
prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, dd) koordynowanie
robót w poszczególnych branżach, ee) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy
przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich
okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, ff) przygotowanie i
załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót
oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji, gg)
obecność na budowie koordynatora nadzoru oraz inspektorów zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą,
zapewniający nadzór nad inwestycją, hh) nadzór nad prowadzeniem dziennika budowy,
przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych, ii) uczestniczenie w naradach roboczych z
Inwestorem i Wykonawcą oraz sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyczerpujących
pisemnych notatek z narad, jj) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie
rzeczowym i finansowym postępów w realizacji zadania w tym sporządzenie i przekazanie
Zamawiającemu miesięcznych raportów z realizacji inwestycji, kk) weryfikacja przygotowanej przez
Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji związanej z
inwestycją i wskazanie ewentualnych braków. Zakresem nadzoru objęta będzie realizacja zadanie: nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków” Etap
pierwszy - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków w obrębie: ul. 1-go Maja do ul.
Górniczej (do studzienki S1.24) i ul. Piłsudskiego oraz na działkach o nr ewid. 3353/25 i 3532/1, której
zakres obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34;
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SN8; kl.S; Dz200x5,9 – o łącznej długości 1739,60 m, w tym: 1468,80 m do wykonania w wykopie
otwartym, 270,80 m do wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6
PN 6 Dz200x11,4 – dł. 14,80 m do wykonania metodą przecisku bez RO. budowę przyłączy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz160x4,7 – o łącznej długości
334,30 m, w tym: 289,30 m do wykonania w wykopie otwartym, 45,00 m do wykonania przewiertów w
rurach stalowych ochronnych 244x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz160x9,7 – dł. 16,70 m do wykonania
metodą przecisku bez RO. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do wykonania z: - PE100 SDR17
PN10 Dz90x5,9 – o łącznej długości 283,00 m, w tym: 257,00 m do wykonania w wykopie otwartym,
26,00 m do wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, budowę studzienek
kanalizacyjnych (rewizyjnych, przyłączeniowych, rozprężnych): - studnia betonowa DN1200mm – 3 szt.
- studnia betonowa DN1000mm – 36 szt. - studnia betonowa DN600mm – 21 szt. - studnia tworzywowa
DN425mm – 4 szt. - studnia tworzywowa DN315mm – 33 szt. budowę pompowni ścieków P6 z szafą
zasilająco-sterowniczą oraz zagospodarowaniem terenu pompowni, w tym: utwardzeniem nawierzchni,
wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i drogi dojazdowej oraz przyłącza energetyczne do
zasilania pompowni ścieków. Etap drugi - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków w
obrębie: ul. Piaskowej, ul. Niekłańskiej i ul. Miłej, której zakres obejmuje: budowę sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz200x5,9 – o łącznej długości
1904,00, w tym: 1813,60 m do wykonania w wykopie otwartym, 90,40 m do wykonania przewiertów w
rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz200x11,4 – dł. 19,70 m do wykonania
metodą przecisku bez RO. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz160x4,7 – o łącznej długości 603,20 m, w tym: 530,70 m do wykonania w
wykopie otwartym, 72,50 m do wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 244x5,0,
budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do wykonania z: - PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,9 – o łącznej
długości 1001,10 m, w tym: 580,60 m do wykonania w wykopie otwartym, 420,50m do wykonania
przewiertów w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, - PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 – o łącznej
długości 43,60 m (przekroczenie rzek) w rurach osłonowych PE100 SDR26 PN10 Dz280x10,7 (dł. 5,10
m) oraz PE100 SDR26 PN10 Dz315x12,1 (dł. 20,10 m) budowę studzienek kanalizacyjnych
(rewizyjnych, przyłączeniowych, rozprężnych): - studnia betonowa DN1000mm – 44 szt. - studnia
betonowa DN600mm – 28 szt. - studnia tworzywowa DN425mm – 2 szt. - studnia tworzywowa
DN315mm – 46 szt. budowę pompowni ścieków P2 i P5 z przyłączami energetycznymi do ich zasilania,
z szafami zasilająco-sterowniczymi oraz zagospodarowaniem terenu pompowni, w tym: utwardzeniem
nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i drogi dojazdowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5, 71247000-1
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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: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

(C) Cena ofertowa brutto

60,00

(J) Jakość – ilość inspekcji (pobytów) na budowie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją
Stąporków”.

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:Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie w pełnym zakresie Nadzoru Inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w
ramach inwestycji dla realizacji zadnia pn.: - nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kanalizacji
sanitarnej poza aglomeracją Stąporków”. 2.1. Zakres usługi obejmuje: 2.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie
Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) Sanitarnej w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, b) Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, 2.1.2. Pełnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branż w
okresie realizacji przedmiotowej inwestycji. 2.1.3. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać
czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w
tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji i rękojmi. 2.1.4. Zakres
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czynności Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: a) dokładna znajomość
dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót
budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi
podwykonawcami, b) zapewnienie ciągłości nadzoru poprzez – przeprowadzenie przez każdego z
Inspektorów Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w częstotliwości uzasadnionej przebiegiem
nadzorowanych robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż …. dni w tygodniu (w zależności do treści
oferty nie mnie jednak niż 2 dni w tygodniu), w toku prac związanych z daną branżą. Koordynator
Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji Terenu Budowy nie rzadziej niż
….. dni w tygodniu (w zależności do treści oferty nie mniej jednak niż 2 dni w tygodniu) przez cały okres
realizacji robót budowlanych. Inspekcje będą prowadzone przez min. 2 godziny w ciągu każdego dnia
inspekcji, w dni powszednie w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilość przeprowadzonych inspekcji będzie
weryfikowana na podstawie listy obecności prowadzonej w siedzibie Zamawiającego lub na podstawie
wpisu do dziennika budowy), c) kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod
kątem czy prace nie realizują osoby lub podmioty nie zgłoszone Zamawiającemu jako podwykonawcy lub
dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości niezwłoczne informowanie
Zamawiającego, d) bieżąca kontrola terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez
Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym, e) bieżąca kontrola robót w
zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę oraz wszystkimi innymi
uzgodnieniami i wydanymi decyzjami niezbędnymi do realizacji zadania, normami budowlanymi i
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, f) w ramach uprawnień wynikających
z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w
szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, g) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu
przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, h) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie
czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, i) podejmowanie decyzji i
ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót ich postępem oraz oceną
jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, j) udzielanie wyjaśnień w
sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor Nadzoru nie może
samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla
Gminy Stąporków, k) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący
nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, l) kontrolowanie
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jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie
przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych
przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i
deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,
m) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, n)
wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót, o) żądanie usunięcia przez Wykonawcę
wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie
Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, p) ustalanie rodzaju i zakresu robót oraz zmian
koniecznych do poprawnego wykonania zadania, q) dokonywanie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robót budowlanych, r) udział w
czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie
gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji
powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, s)
potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem
zapłaty wynagrodzenia, t) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o
wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, u) udział w czynnościach
przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w
sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, v) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień
dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych w
przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, spisywanie protokołów
konieczności, x) poświadczenie terminu zakończenia robót, y) informowanie o zagrożeniu nieterminowej
realizacji poszczególnych prac wynikających z harmonogramu jak również terminu końcowego, z)
kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy
przez którąkolwiek ze stron, aa) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron, bb) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, cc) uczestniczenie przy przeprowadzaniu
prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, dd) koordynowanie
robót w poszczególnych branżach, ee) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy
przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich
okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, ff) przygotowanie i
załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót
oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji, gg)
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obecność na budowie koordynatora nadzoru oraz inspektorów zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą,
zapewniający nadzór nad inwestycją, hh) nadzór nad prowadzeniem dziennika budowy,
przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych, ii) uczestniczenie w naradach roboczych z
Inwestorem i Wykonawcą oraz sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyczerpujących
pisemnych notatek z narad, jj) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie
rzeczowym i finansowym postępów w realizacji zadania w tym sporządzenie i przekazanie
Zamawiającemu miesięcznych raportów z realizacji inwestycji, kk) weryfikacja przygotowanej przez
Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji związanej z
inwestycją i wskazanie ewentualnych braków. Zakresem nadzoru objęta będzie realizacja zadania:
„Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją Stąporków”,którego zakres rzeczowy stanowi: budowę
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz200x5,9 – o
łącznej długości 2266,40 m, w tym: 1930,30 m do wykonania w wykopie otwartym, 336,10 m do
wykonania przewiertów w rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz200x11,4 – dł.
4,90 m do wykonania metodą przecisku bez RO. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz160x4,7 – o łącznej długości 529,50 m, w tym: 490,00
m do wykonania w wykopie otwartym, 39,50 m do wykonania przewiertów w rurach stalowych
ochronnych 244x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz160x9,7 – dł. 4,60 m do wykonania metodą przecisku bez
RO. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do wykonania z: - PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,9 – o
łącznej długości 427,70 m, w tym: 384,20 m do wykonania w wykopie otwartym, 40,50 m do wykonania
przewiertów w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, budowę studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych,
przyłączeniowych, rozprężnych): - studnia betonowa DN1000mm – 46 szt. - studnia betonowa
DN600mm – 41 szt. - studnia tworzywowa DN425mm – 2 szt. - studnia tworzywowa DN315mm – 46
szt. budowę pompowni ścieków P1 z szafą zasilająco-sterowniczą oraz zagospodarowaniem terenu
pompowni, w tym: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i drogi
dojazdowej oraz przyłącze energetyczne do zasilania pompowni ścieków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5, 71247000-1

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:
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data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

(C) Cena ofertowa brutto

60,00

(J) Jakość – ilość inspekcji (pobytów) na budowie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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