ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ INSPEKTORA NADZORU ZADANIA NR 2
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie zaprasza do składania ofert
na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania
„MODERNIZACJA CENTRALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ,WYMIANA KRAT
MECHANICZNYCH WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI SANITARNEJ W WOLSZTYNIE METODĄ
ŻYWICZNEGO RĘKAWA UTWARDZONEGO”
w ramach projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz
zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”

SIWZ
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : 12/ZP/JRP/2020

I.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie
ul. Berzyna 6,
64 – 200 Wolsztyn

Dane kontaktowe:
JRP, ul. Berzyna 6, 64 – 200 Wolsztyn
tel. 68 384 57 28
fax. 65 384 57 20
E-mail: jrp@pgk-wolsztyn.pl
II.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem wewnętrznym
udzielania zamówień sektorowych przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
o. o. w Wolsztynie Dział 4 - Udzielanie zamówień w ramach projektu współfinansowanego z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

III.

Przedmiotem postępowania jest udzielnie zmówienia na usługę pełnienia obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa
systemu odprowadzani ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn –
Siedlec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3
Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach.
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności i zadania:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w zakresie sieci, urządzeń ochrony środowiska i
kanalizacyjnych, nad realizacją zadania „Modernizacja centralnej przepompowni ścieków ,wymiana
krat mechanicznych wraz z remontem kanalizacji sanitarnej w Wolsztynie metodą żywicznego rękawa
utwardzonego”
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

Nadzór inwestorski winien być wykonywany w zakresie wynikającym z przepisów Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz przepisów wykonawczych.
Wszystkie działania Inspektora nadzoru inwestorskiego winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim
jest otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu zadania
inwestycyjnego, wykonanych w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów
budowy i eksploatacji.
Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy przepompowni eksploatowanej
przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania
wykonawcy robót budowlanych, który ma prowadzić tak roboty, aby zminimalizować czas braku
pompowania ścieków.
Analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i
podjęcia działań zaradczych,
Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
Wyegzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji
robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,
Sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa i
certyfikaty, czy są zgodne ze złożoną ofertą (w tym ofertą równoważną) przez wykonawcę robót
budowlanych,
Weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w
związku z realizacją zadania,
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w
szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
Odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub robót zanikających,
Zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
Uzgodnienie z Wykonawcą dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
Zapewnienie konsultacji i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego,
Sprawdzenie i kontrola prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz
obiektów przeznaczonych do użytkowania,
Potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do odbiorów częściowych oraz odbioru
końcowego i ostatecznego,
Potwierdzenie wykonanych prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości
stwierdzonych przy realizacji robót budowlanych w okresie rękojmi i gwarancji,
Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania terenu
po zakończeniu prowadzenia robót budowlanych,
Sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen kosztorysów
dodatkowych, zamiennych i uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia
przez wykonawcę robót budowlanych,
Nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę robót budowlanych, placu budowy w przypadku
wypowiedzenia / odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych,
Pomoc Zamawiającemu przy sporządzaniu sprawozdań okresowych do podmiotu
współfinansującego realizację zakresu rzeczowego.
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IV. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie zamówienia winna spełniać następujące warunki:
a) Posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych, urządzeń ochrony
środowiska i kanalizacyjnych uprawniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego.
b) Posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
c) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż
200.000,00 PLN
d) Posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży
sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych, urządzeń ochrony środowiska i kanalizacyjnych.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie i dokumenty zgodnie z
formularzem ofertowym i załącznikami oraz przedkłada kopie posiadanych uprawnień, wpisów i
świadectw.
3. Ocena spełnienia warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Spółki z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie telefonicznie i drogą
elektroniczną. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być przesłane drogą elektroniczną na adres
Zamawiającego:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są :
Jacek Schubert, e-mail: jrp@pgk-wolsztyn.pl , telefon: 609 579 182
VII. Wymagania dotyczące wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Termin związania ofertą – Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: jrp@pgk-wolsztyn.pl, podając w tytule „Inspektor
nadzoru kanalizacja – oferta”.
Oferty należy przesyłać do dnia 08 kwietnia 2020 r., do godziny 08.15.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 kwietnia 2020 r. o godz. 09.00
Ofertę składa się w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji jako skan w formie
PDF.
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X. Opis sposobu obliczenia ceny :
1. Oferent podaje w ofercie wynagrodzenie netto i brutto (według obecnie obowiązującej stawki
podatku VAT 23 %) za cały okres świadczenia usługi objętej zamówieniem.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1
grosza).
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
4. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia,
5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

XI. Opis kryteriów, którymi Spółka będzie się kierowała przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena netto spośród zebranych ofert.
2. W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert o tożsamej cenie, Zamawiający zaprosi oferentów do
odbycia negocjacji cenowych i dokona wyboru oferty o najniższej cenie zaproponowanej po odbyciu
negocjacji.
XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
1. Płatności za realizację przedmiotu zamówienia raz w miesiącu, do 10 dnia miesiąca, na podstawie
przedłożonej faktury VAT.
2. Wymagana obecność Inspektora nadzoru inwestorskiego na placu budowy to minimum dwa pobyty w
tygodniu, w czasie prowadzenia prac budowlanych.
3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
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