3/GKŚ.271.02.2018

Bolków, dnia 07.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO,
a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: TAK
Nazwa projektu lub programu:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr
6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – Nabór na OSI,
numer projektu RPDS.06.03.01-IZ.00.02-169/16.
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
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:
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I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bolków, ul. Rynek 1, 59 - 420 Bolków tel.: 75 7413213 um@bolkow.pl,
NIP: 695-13-99-915 REGON: 390767883
Adres strony internetowej (URL): http://www.bolkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL): tak
http://umbolkow.bip.net.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: tak
http://umbolkow.bip.net.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób: tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej - osobiście, pocztą
lub przez posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, pokój nr 9 (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”.
Numer referencyjny: 3/GKŚ.271.02.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1.Przedmiotem postępowania jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
(branża budowlano-konstrukcyjna, sanitarna, drogowa i elektoenergetyczna) nad
realizacją zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”, w zakresie dotyczącym wykonywania robót
budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, a także
umową (w szczególności z harmonogramami rzeczowo-finansowymi). Zamówienie
obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego
w sposób stały podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń
budowy pod względem ilościowym i finansowym oraz udział w postępowaniu
przetargowym na wyłonienie generalnego wykonawcy robót. Zakres obowiązków
Inspektora Nadzoru obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadania, z
uwzględnieniem zasad i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie oraz
wytycznych instytucji zarządzającej RPO WD 2014-2020.
2.Opis zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
1) Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
•Wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Łączna długość projektowanej
rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 743,4m, Łączna długości projektowanego
kolektora sanitarnego DN0,200 wyniesie 446,6m, Łączna długość projektowanych
kolektorów kanalizacji deszczowej wyniesie 649,1m).
•Wymianę przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy
kanalizacji deszczowej.
•Wymianę i rozbudowę oświetlenia płyty rynku. Lampy zostaną wymienione tylko w
części Rynku na nowe z oprawami LED ze stylistyką podobną do obecnych.
•Budowę sieci kablowej monitoringu wizyjnego.
•Wymianę nawierzchni dróg, chodników i placów.
•Odtworzenie dawnego układu architektonicznego w obrębie płyty rynku, zmianę
obszaru trawników, przebudowanie i renowację elementów architektonicznych.
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•Wyposażenie przestrzeni w nowe elementy małej architektury.
•Uporządkowanie zieleni zarówno wysokiej jak i niskiej, poprzez dokonanie wycinki i
przesadzeń istniejącej roślinności oraz dokonanie nowych nasadzeń.
•Likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego w północnej
części Rynku. Likwidacja polegać będzie na całkowitym rozebraniu konstrukcji
zbiornika, usunięciu jego elementów, wypełnieniu gruntem niewysadzinowym
utworzonego wykopu, a następnie zagęszczeniu i wyrównaniu terenu.
•Dokonanie rozbiórki i usunięcia dotychczas istniejących kanałów ogólnospławnych,
deszczowych i sanitarnych na terenie objętym obszarem opracowania.
•Inwestor przewiduje etapowanie prac, w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom
dojście do posesji, służbom ciągły dojazd w razie potrzeby, a właścicielom i najemcom
lokali użytkowych możliwość ciągłego prowadzenia działalności. W związku z
powyższym organizacja prac w obszarze objętym inwestycją może przebiegać wyłącznie
w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
•Rynek w Bolkowie jest w całości wpisany do Rejestru Zabytków, zatem wszelkie roboty
winny być wykonywane w oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
2) W zakresie sieci wodnej i kanalizacyjnej inwestycja obejmuje:
•Budowę pierścieniowej sieci wodociągowej w przestrzeni między ul. Świerczewskiego
(obecnie ul. Rycerską) i ul. Młynarską. Odtwarzaną sieć należy połączyć z istniejącym
układem wodociągowym w punktach w ulicach Świerczewskiego (obecnie Rycerska)
(W1), Młynarskiej (W8) i Reymonta (W12). W projektowany pierścień włączone będą
wszystkie odgałęzienia dochodzące ulicami do Rynku – ulicami Kraszewskiego,
Farbiarską, Niepodległości. Pozostałe odcinki istniejącej sieci wodociągowej zostaną
wyłączone z eksploatacji i w miarę możliwości usunięte z terenu objętego inwestycją. Te
odcinki wodociągu, które ze względów technicznych lub ekonomicznych pozostaną na
terenie, zostaną zamknięte z obu stron korkami.
•Budowę nowej (częściowo odtworzonej) sieci kanalizacji sanitarnej, zbierającej na
projektowanym obszarze ścieki bytowo-gospodarcze z budynków, z których dotychczas
odprowadzane były do istniejących sieci. Istniejące pokrywy studzienek kanalizacyjnych
oraz wpusty uliczne po ich zdemontowaniu zostaną protokolarnie przekazane
Inwestorowi.
•Budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, umożliwiającej odprowadzenie wszystkich
wód opadowych z obszaru objętego projektem. Sieć ta będzie całkowicie rozdzielona od
dotychczas funkcjonującego układu kanalizacji ogólnospławnej. Wpusty i odwodnienia
powierzchniowe zostaną dopasowane do projektu rewitalizacji przestrzeni Rynku.
Ponadto do kanalizacji deszczowej włączone zostaną wszystkie spusty rynnowe z
budynków znajdujących się na obszarze objętym projektem.
3) W zakresie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych inwestycja obejmuje::
•Odtworzenie wszystkich przyłączy wodociągowych na trasie pierścieniowej sieci
wodociągowej w przestrzeni między ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Rycerską) i ul.
Młynarską.
•Odtworzenie przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej od budynków do nowo
projektowanej sieci. Wszystkie przyłącza zostaną odtworzone w tej samej linii.
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•Włączenie wszystkich spustów rynnowych z budynków znajdujących się na obszarze
objętym projektem. Wpusty i odwodnienia powierzchniowe zostaną dopasowane do
projektu rewitalizacji przestrzeni Rynku, a ponadto do kanalizacji deszczowej.
4) W zakresie oświetlenia inwestycja obejmuje:
•Demontaż istniejących słupów, opraw i szafki sterowniczej oraz ich przekazanie
podmiotowi odpowiedzialnemu na eksploatację obwodów oświetlenia drogowego na
terenie gminy Bolków – Gminno-Miejskiemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.
•Wymianę kabla oświetleniowego od szafki sterowniczej i ułożenie nowych kabli
pomiędzy latarniami.
•Montaż nowej szafki sterowniczej oświetlenia drogowego wraz z wyposażeniem przy
budynku ul. Świerczewskiego 19 (obecnie ul. Rycerska).
•Montaż nowych słupów oświetleniowych – 22 szt., wysięgnik jednoramienny – 19 szt.
dwuramienny – 3 szt.
•Montaż nowych opraw LED – 25 szt.
•Wykonanie podświetlenia studni i fontanny za pomocą 6 szt. reflektorów ziemnych,
usytuowanych w płycie chodnika.
5) W zakresie monitoringu wizyjnego inwestycja obejmuje:
•Wykonanie 10 punktów monitorujących za pomocą 10 szt. kamer obrotowych
montowanych na słupach oświetleniowych – min. 2 MPx, Matryca CMOS 1/3”.
•Doposażenie istniejącej szafy serwerowej oraz stanowiska monitoringu w niezbędny
sprzęt: Mediakonwerter światłowodowy gigabitowy, dwuwłóknowy – 20 szt., Rejestrator
32 kanałowy IP HD 2U – 1 sz., Monitor LED wysokiej rozdzielczości, 21.5'' – 1 szt.,
Klawiatura z manipulatorem drążkowym 3D – 1 szt., Przełącznik sieciowy zarządzalny
– 1 szt., Zasilacz UPS Rack 2U 2000 VA – 1 szt., Organizer kablowy 19” – 1 szt.,
Przełącznica światłowodowa 24J SC/PC Rack z wyposażeniem – 1 szt.. Ponadto, projekt
zakłada montaż 8 szt. studni kablowych SKR-1 z ramą i pokrywą ciężką wypełnioną
kostką granitową oraz 1 szt. studni lekkiej SK1 z pokrywą wypełnioną kostką
granitową, a także montaż na ścianie ratusza przy szafce elektrycznej R-1 - szafki RM-1
wraz z wyposażeniem.
6) W zakresie dróg inwestycja obejmuje:
•Przewiduje się rozbiórkę wszystkich nawierzchni w granicach opracowania. Materiał
kamienny z rozbiórki istniejących nawierzchni, po przesortowaniu i oczyszczeniu należy
wykorzystać do ponownego wbudowania w projektowane nawierzchnie drogowe.
Nadmiar materiałów rozbiórkowych należy zinwentaryzować i przekazać protokolarnie
Inwestorowi.
•Wszystkie przejścia dla pieszych zaprojektowano jako wyniesione. Pod wyniesionymi
przejściami dla pieszych i rampami najazdowymi należy warstwę kruszywa łamanego
0/31,5 zastąpić warstwą betonu C16/20.
•Dla remontowanych nawierzchni drogowych w obrębie rynku, zgodnie z wytycznymi
konserwatora zabytków, przewidziano następujące rodzaje nawierzchni:
- Jezdnie: kostka granitowa 18/20 cm z rozbiórki lub kostka granitowa 9/11 cm łupana
nowa lub kostka granitowa 18/20 płomieniowana,
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- Chodniki: kostka granitowa 9/11 cm łupana nowa lub kostka granitowa 10x10 cm
płomieniowana,
- Miejsca postojowe: kostka granitowa 18/20 cm płomieniowana,
- Płyta Rynku: kostka granitowa 18/20 cm płomieniowana.
•Ograniczeniem jezdni będą oporniki kamienne 15x25cm ustawione na ławie betonowej
z oporem. W liniach ścieku zostaną ułożone 2 rzędy kostki kamiennej 18/20 z rozbiórki
na ławie betonowej wspólnej z krawężnikiem. Oporniki kamienne będą wyniesione 2 cm
ponad poziom krawędzi jezdni.
•Przy ul. Jaworskiej należy krawężniki kamienne wynieść 8 cm ponad poziom krawędzi
jezdni. Lokalnie, dla złagodzenia spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i
chodników oporniki należy wynieść w zakresie 2-12cm.
•Obramowanie chodników stanowi obrzeże kamienne 8x20 cm ustawione na ławie
betonowej z oporem.
•Poszczególne miejsca postojowe należy wydzielić liniami kostki kamiennej
ciemnoszarej, płomieniowanej, cięto-łupanej 10x10 cm.
•Projekt obejmuje również wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego i nowe
docelowe oznakowanie dróg. Dotychczasowe oznakowanie dróg oraz tablice
informacyjne zostaną zdemontowane i wraz ze słupkami przekazane Inwestorowi.
7) W zakresie architektury inwestycja obejmuje następujące działania:
•Na placu południowym Rynku istnieją cztery historyczne latarnie oraz fontanna
anielska, które zostaną poddane renowacji. Fontanna wykonana jest z granitu –
elementy należy poddać oczyszczeniu. Figura wewnątrz fontanny oraz element
informacyjny przed fontanną zostały wykonany z piaskowca – należy je oczyścić i
zabezpieczyć chemicznie przed działaniem warunków środowiskowych. W razie
potrzeby należy wzmocnić podbudowę. Nieckę należy uszczelnić, wykonać nowe
przyłącza i uruchomić fontannę.
•Istniejące cztery latarnie na placu południowym należy poddać renowacji, oprawy
wymienić na nowe w takim samym stylu lub poddać renowacji. Słupy pomalować na
kolor czarny, betonową część słupa oczyścić.
•Projekt przewiduje wyeksponowanie istniejącej nieestetycznej studni w części placu
południowego. Sama studnia zostanie przykryta szkłem bezpiecznym, przy studni
zostanie postawiona nowa stylizowana pompa ręczna. Studnia wraz z pompą będą
tworzyć element dekoracyjny, dlatego nie będzie doprowadzona do niej woda.
•Istniejący obelisk, upamiętniający II wojnę światową zostanie usunięty, w zastępstwie
zostanie umieszczona płyta granitowa w poziomie terenu.
•Schody wzdłuż pierzei zachodniej, które wychodzą na chodnik zostaną zachowane i
ujednolicone. Remont schodów będzie polegał na wymianie stopni na nowe z bloków
granitowych. Murki zostaną obłożone niepolerowanymi płytami granitowanymi.
Zostaną zainstalowane nowe stylizowane balustrady.
•Istniejące tablice informacyjne zostaną zastąpione nowymi, ustawionymi po obu
stronach wejścia do ratusza – 4 szt.
•Projekt przewiduje też budowę nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych - w części
pierzei wschodniej, pomiędzy ulicą Niepodległości i ul Jaworską.
•Wzdłuż tej samej pierzei wschodniej, istnieje kamienny murek oporowy,
podtrzymujący wyniesiony chodnik. Projekt przewiduje przebudowę murka. Należy
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wykonać nowy żelbetowy fundament i mur oporowy, całość obłożyć niepolerowanymi
płytami granitowymi.
8) W zakresie wyposażenia w elementy małej architektury inwestycja obejmuje:
•Ławki metalowe z siedziskiem drewnianym – 32 szt.
•Stojaki na rowery – 2 szt.
•Kosze na odpady 75 l. – 23 szt.
•Donice 150x150x150 – 17 szt.
•Donice 180x65x80 – 29 szt.
9) W zakresie zieleni inwestycja obejmuje następujące działania:
•Projekt przewiduje się usunięcie większości zdegradowanych drzew i wprowadzenie
nowych nasadzeń.
•Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków, drzewa i krzewy w dobrym stanie
fitosanitarnym zostaną przesadzone na wskazany przez Inwestora teren gminny poza
obszarem inwestycji.
•W obrębie Rynku zostaną wykonane nowe nasadzenia 35 sztuk drzew oraz dodatkowo
4 sztuki drzew zostaną nasadzone na terenie gminnym poza obszarem inwestycji,
wskazanym w decyzji Konserwatora Zabytków.
•Na terenie placu południowego Rynku – 4 szt. Lipy wokół fontanny należy wyciąć. W
zamian na ich miejsce w odległości 2 m od fontanny należy zasadzić nowe drzewa – (4
szt.) Lipa szerokolistna, o ukształtowanych koronach, o wysokości minimum 4 m, pnie
sadzonek na wysokości 100 cm winny mieć obwód ok. 40 cm.
•Projekt przewiduje nasadzenia nowych drzew:
- Robinia akacjowa „Umbraculifera” (12 szt.) - drzewo o regularnej, kulistej koronie,
oferowane w formie piennej. Sadzonki kilkunastoletnie. Planowane do nasadzeń w
donicach po obu stronach Rynku i na placu północnym w obrębie trawnika.
- Klon zwyczajny, pospolity „Globosum” (15 szt.) - średniej wielkości drzewo z bardzo
regularnej, kulistej koronie do 6m szerokości. Sadzonki. Planowane do nasadzeń w
donicach po obu stronach Rynku i na placu północnym w obrębie trawnika.
- Klon palmowy (8 szt.) - drzewo o niewielkich rozmiarach dorastający maksymalnie do
8m. Nasadzenia przewiduje się głównie w obrębie trawnika na placu północnym i dwa
jako uzupełnienie na placu południowym.
•Nasadzenia drzew należy przeprowadzić w gruncie lub w specjalnie do tego celu
przystosowanych donicach przenośnych o wielkości 150 cm z ziemią urodzajną,
przedstawionych w części małej architektury. Ponadto należy pamiętać, że część donic
na placu południowym pomiędzy zielenią (trawnikiem) a miejscami postojowymi będzie
miała możliwość przenoszenia na czas imprez. Plac w tej części został wzmocniony i
będzie służył okresowo jako miejsca postojowe w szczególnych sytuacjach
wykorzystywanych okolicznościowo.
•Projekt przewiduje nowe nasadzenia następujących krzewów:
- Sosna kosodrzewina „Mops” – 16 szt.
- Irga rozesłana, radicans „Eichholz” – 30 szt.
- Berberys Thunbergia „Green Carpet” – 10 szt.
- Jałowiec pośredni, Pfitzera „Old Gold” – 12 szt.
- Jałowiec łuskowaty „Blue Carpet” – 16 szt.
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•Nasadzenia krzewów należy przeprowadzić w specjalnie do tego przystosowanych
donicach przenośnych z ziemią urodzajną - rośliny w miejscu sadzenia powinny znaleźć
się 5 cm głębiej niż w szkółce.
•Projekt przewiduje wykonanie nowych trawników o powierzchni 589,5 m2, wykonany z
prefabrykatów przygotowanych wcześniej („z rolki”).
3.Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z którymi należy się zapoznać
przed złożeniem oferty.
4.Do obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru należy:
1)uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót – sporządzenie na tą
okoliczność protokołu przekazania placu budowy,
2)kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z
zatwierdzoną dokumentacją projektową przez Wykonawcę robót, oraz sztuką
budowlaną w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru lecz nie
rzadziej jak 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Z
przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy oraz zdać
sprawozdanie Zamawiającemu,
3)stawianie się na budowę w ciągu 24 godzin od czasu powiadomienia przez
Zamawiającego lub Wykonawcę robót. Powiadomienie między stronami odbywa się
faksem lub drogą elektroniczną, co należy zwrotnie potwierdzić,
4)w przypadku nieobecności przez okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych zapewnienie
zastępstwa,
5)koordynowanie i zarządzanie realizacją umowy z Wykonawcą robót oraz
reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
Wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami i zapisami umowy z Wykonawcą robót,
w tym z harmonogramami rzeczowo - finansowymi, warunkami programów instytucji
finansujących ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania zadania ze środków Unii
Europejskiej, założeniami finansowymi umów oraz z zasadami rozliczeń z
uwzględnieniem obowiązujących wytycznych w zakresie rozliczania i kwalifikowania
kosztów,
6)nadzór Inwestorski nad robotami w rozumieniu Prawa budowlanego, winien być
prowadzony przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
wiedze i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy,
7)sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania planu organizacji
robót budowlanych sporządzanego przez Wykonawcę robót, lub wniesienie stosownych
uwag co do ich treści,
8)sprawdzanie i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo - finansowych sporządzanych
przez Wykonawcę, kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych
harmonogramów, wzywanie Wykonawcy do aktualizacji harmonogramów rzeczowofinansowych w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy nimi, a rzeczywistym
postępem robót lub w przypadku stwierdzenia niezgodności harmonogramów z
umowami, zatwierdzanie aktualizacji harmonogramów lub wnoszenie do nich uwag w
terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu,
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9)wezwanie Wykonawcy do opracowania programów naprawczych w przypadku
stwierdzenia zagrożenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, zakończenia danego
etapu robót lub niedotrzymania innych terminów podanych w harmonogramie
rzeczowo – finansowym, wniesienie uwag do przedłożonych projektów programów
naprawczych lub ich zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania,
10)przeprowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy, sprawdzających: jakość
wykonanych robót, w tym kontrolę poprawnego wyznaczania w terenie obiektów
budowlanych przez uprawnionych geodetów, terminowość robót oraz jakość
zastosowanych materiałów zgodnie z ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową,
STWiORB, umowami, programem robót, programami naprawczymi, harmonogramami
rzeczowo – finansowymi, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych niezgodnych z treścią złożonej oferty oraz dokumentacją projektową,
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
11)udzielanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących
prowadzonych robót,
12)zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości i prawidłowości
dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych i deklaracji zgodności, certyfikatów,
znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych
lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
13)zatwierdzenie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze
szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodności z ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową, STWiORB,
14)żądanie od Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów innych niż
określone w STWiORB, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich jakości,
15)wezwania Wykonawcy do usunięcia materiałów niezaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru lub wadliwych, niezgodnych z ofertą Wykonawcy, dokumentacją
projektową, STWiORB, umową,
16)wezwania Wykonawcy do ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość
wykonanych robót nie spełniają wymagań zawartych w dokumentacji projektowej,
ofercie Wykonawcy, STWiORB, umowie,
17)żądanie od Wykonawcy usunięcia wad lub nieprawidłowości w robotach
budowlanych w terminie nie krótszym niż 14 dni. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i
ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć, ekspertyz, Inspektor
Nadzoru, po akceptacji Zamawiającego zażąda od Wykonawcy dokonanie tych
czynności na koszt Wykonawcy,
18)kontrola Wykonawcy w zakresie informowania o rozpoczęciu i zakończeniu robót
wszystkich dysponentów/administratorów sieci/obiektów/urządzeń i innych instytucji
zgodnie z dyspozycją wydaną w uzgodnieniach znajdujących się w dokumentacji
technicznej,
19)kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami BHP, ppoż, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia
oraz wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,
20)współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Nadzorem Archeologicznym
i Geologicznym oraz innymi instytucjami, których udział okaże się niezbędny, a także
wydawanie stosownych poleceń Wykonawcom robót w przypadku znalezienia
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wykopalisk archeologicznych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia się z nim oraz dalszego trybu postępowania,
21)współpraca z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi
robotami, uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu oraz
powiadamianie Zamawiającego i projektanta w każdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacjach projektowych,
22)wezwanie Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiającego, a także wezwanie Wykonawcy do niezwłocznego
usunięcia z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która
zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w swojej pracy lub stwarza
zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.,
23)wezwanie Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania robót, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje,
którymi dysponuje nie spełniają warunków lub wymagań określonych umową na
roboty, nie dają rękojmi należytego wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót,
24)wprowadzanie na plac budowy podwykonawców zatwierdzonych przez
Zamawiającego,
25)w przypadku odstąpienia od umowy na roboty przez jedną ze stron, Inspektor
Nadzoru po wyborze przez Zamawiającego kolejnego Wykonawcy robót wprowadzi go
do realizacji kontraktu i będzie kontynuował swoje obowiązki,
26)wezwanie Wykonawcy do doprowadzenia terenu budowy do należytego stanu w
przypadku takiej konieczności,
27)kontrola prawidłowości oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji robót oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie
prowadzonych robót,
28)sprawdzenie pod kątem spełnienia wymagań SWIZ na roboty budowlane i
akceptacja zmiany personelu Wykonawcy robót na stanowiskach kierownika budowy i
kierownika robót branżowych w terminie 7 dni od dnia przedłożenia propozycji zmiany,
29)weryfikacja w uzgodnieniu z Zamawiającym rysunków roboczych Wykonawcy
zawierających zmiany, zatwierdzenia robót zamiennych lub dodatkowych,
30)zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w
to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,
31)wyrażanie zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi
(zwyczajowo przyjętymi) godzinami pracy,
32)propozycja i/lub weryfikacja propozycji zgłoszonej przez Wykonawcę lub
Zamawiającego dotyczącej robót dodatkowych, zamiennych oraz wszelkich nowych
zamówień, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania lub udzielenia dla prawidłowej
realizacji Projektu, w zakresie finansowym, rzeczowym, prawnym i formalnym, w tym
oceny zgodności z Prawem zamówień Publicznych oraz Wytycznymi Instytucji
Zarządzającej RPO WD 2014-2020. Inspektor nadzoru sprawdzi i zaakceptuje Protokół
konieczności sporządzany przez Kierownika budowy, w przypadku wystąpienia robót
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót. Przy
sprawdzaniu i akceptacji protokołu konieczności Inspektor nadzoru przygotuje i
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przedłoży Zamawiającemu w ciągu 5 dni opinie na temat konieczności wykonania robót
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót,
zawierającą w szczególności: uzasadnienie faktyczne i prawne dowodzące bezsporne
spełnienie przesłanek i warunków wskazanych w Prawie zamówień publicznych
niezbędnych do wykonania robót lub udzielenia zamówienia, a także wskazujących
celowość ich dokonania, opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi postanowieniami
aneksu do umowy, a także wskazanie Zamawiającemu procedury PZP na udzielenie
robót dodatkowych, zamiennych. Wszystkie protokoły konieczności podlegają
zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
33)ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń,
problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest
to wykonalne, w tym ocenianie zasadności roszczeń Wykonawcy, kontrola dokumentacji
Wykonawcy uzasadniającej żądania zmiany terminu, wynagrodzenia lub zakresu
umowy, sporządzania pisemnej opinii do żądania Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia roszczenia,
34)prowadzenie rokowań związanych z zawieraniem, zmianą, rozwiązaniem umów,
negocjowanie warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę w ramach
projektu,
35)monitorowanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji
wymaganych od Wykonawcy robót,
36)opracowywanie raportów - wstępny, miesięczne, kwartalne, dodatkowe i końcowy – o
postępie prac Inspektora oraz o postępie robót na podstawie miesięcznych raportów
Wykonawcy oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli wykonywanych robót,
37)organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy co najmniej raz w tygodniu
(na budowie) lub tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót;
Inspektor nadzoru będzie sporządzał protokoły z rad budowy,
38)organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych (co najmniej raz w miesiącu, a
jeśli zajdzie potrzeba – na wezwanie Zamawiającego) z udziałem Zamawiającego i
inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych gości oraz sporządzanie protokołów z
narad koordynacyjnych i innych spotkań organizowanych w trakcie realizacji Projektu.
Inspektor nadzoru zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej scan protokołu
wszystkim osobom zaproszonym na naradę,
39)wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót
poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczących
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
40)żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także
wstrzymania wpisem do Dziennika budowy dalszych robót budowlanych w przypadku
gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa, stwarzając
zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenach budów bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub ze
zgłoszeniami robót budowlanych, a także w przypadku wystąpienia warunków
atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,
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41)wydawanie w uzgodnieniu z Zamawiającym poleceń, Wykonawcy robót,
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczących wstrzymania określonego zakresu robót na okres, który uzna za
konieczny, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy,
42)sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
w porozumieniu z Operatorem Systemu, tj. GMZBGKiM w Bolkowie, niezwłocznie nie
później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Inspektor potwierdza
odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
43)sprawdzenie i odbieranie części robót, w porozumieniu z Operatorem Systemu wraz
ze sprawdzeniem dokumentów rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych w terminie
14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru części robót. Inspektor potwierdza
odbiór części robót Protokołem odbioru częściowego i zatwierdza rozliczenie,
44)zapewnienie nadzoru nad wszystkimi przeprowadzonymi próbami i testami,
sprawdzeniami i odbiorami technicznymi a także obecność Inspektora w czasie
mechanicznych i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,
45)sprawdzenie jakości i ilości robót zgłoszonych do odbioru końcowego i dokonanie
komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Operatora Systemu,
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób w terminie
30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Do
obowiązków Inspektora nadzoru należy sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych i
dokumentów odbiorowych w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
końcowego przedmiotu umowy. Inspektor potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru
końcowego przedmiotu umowy i zatwierdza rozliczenie zadania oraz potwierdza
faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad,
46)udział w czynnościach rozruchu technologicznego wybudowanego odcinka sieci oraz
w czynnościach przekazania go do użytkowania i eksploatacji Operatorowi Systemu,
47)wstrzymanie wykonywania robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i
własności w przypadku rozwiązania /odstąpienia od Umowy na roboty budowlane,
żądanie zabezpieczenia przerwanych robót, wyznaczenie w porozumieniu z
Zamawiającym terminu opuszczenia terenu budowy przez Wykonawcę wraz z całą
procedurą przekazania, inwentaryzacji i rozwiązania umowy,
48)sprawdzenie jakości i ilości robót przerwanych i robót zabezpieczających, dokonanie
odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
robót przerwanych oraz zabezpieczających lub w terminie 30 dni od daty odstąpienia /
rozwiązania Umowy na roboty budowlane. Inspektor nadzoru potwierdza odbiór robót
Protokołem odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających,
49)ustalenie zasad przekazania Zamawiającemu majątku (materiały, sprzęty)
znajdującego się na terenie budowy lub wydanie poleceń Wykonawcy ich usunięcia w
terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy na Roboty budowlane lub jej
rozwiązania,
50)weryfikacja i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji odbiorowej i
powykonawczej ze stanem istniejącym, oraz uregulowaniami prawnymi,
51)uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,
52)prowadzenie dokumentacji fotograficznej z robót (w raportach miesięcznych), terenu
budowy przed rozpoczęciem robót (dokumentacja ma umożliwić określenie pierwotnego
stanu terenu budowy), nadzorowanych robót w trakcie ich realizacji (w szczególności
należy dokumentować wykonywanie robót ulegających zakryciu oraz robót
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tymczasowych), terenu budowy po zakończeniu robót (zdjęcia mają umożliwić
porównanie stanu pierwotnego terenu budowy ze stanem po przejęciu robót) – zdjęcia z
każdego etapu budowy należy przekazać Zamawiającemu,
53)bieżące doradztwo dla Zamawiającego w zakresie kwalifikowalności kosztów
projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
54)mediacje i rozjemstwo w sporach powstałych w ramach realizowanej Umowy,
55)uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany,
przedstawicieli instytucji zarządzającej RPO WD i inne organy uprawnione do kontroli
oraz sprawdzanie realizacji decyzji podczas tych kontroli,
56)udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy
przez cały okres trwania gwarancji,
57)nadzorowanie skompletowania przez Wykonawcę robót dokumentacji
powykonawczej,
58)współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania przejezdności
dróg w rejonie budowy, w tym dróg przyległych i dojść do nieruchomości,
59)do obowiązków Inspektora Nadzoru należy również zapoznanie się i zweryfikowanie
całej dokumentacji przetargowej oraz zaproponowanie na piśmie zmian niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz przebiegu realizacji
inwestycji, w szczególności:
•zapoznanie się i zweryfikowanie posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji
projektowych oraz przedstawienie na piśmie ewentualnych uwag i propozycji zmian,
•sprawdzenie rysunków - ich prawidłowości oraz kompletności do sporządzania oferty
•sprawdzenie zapisów STWiORB pod kątem poprawności technologii prowadzenia
robót , zgodności z przepisami prawa i normami,
60) na etapie postępowania przetargowego do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
•przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów (w terminie wskazanym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia przekazania pytań przez
Zamawiającego),
•udział w pracach komisji przetargowej i w ocenie ofert przetargowych,
•doradztwo przy badaniu i ocenie ofert.
II.5) Główny przedmiot:
71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe przedmioty:
71.54.10.00-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71.53.00.00-2 Doradcze usługi budowlane
71.54.00.00-5 Usługi zarządzania budową
71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
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)
13

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
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:
data zakończenia: 31/10/2019
II.9) Informacje dodatkowe:
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: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o
którym mowa w rozdziale 6 ust. 6.1. pkt 1) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli łącznie:
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów, osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym
minimum:
- osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, który
pełnić będzie funkcje Kierownika Zespołu, posiadającą aktualne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 10-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, a także doświadczenie przy
remoncie lub przebudowie budynków / obiektów / terenów wpisanych do rejestru
zabytków,
- osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót sanitarnych posiadającą aktualne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 10-letnie
doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalności, a także doświadczenie przy remoncie lub przebudowie budynków /
obiektów / terenów wpisanych do rejestru zabytków,
- osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót drogowych posiadającą aktualne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
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specjalności drogowej i co najmniej 10-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
- osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót elektrycznych posiadającą aktualne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych i co najmniej 10-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
b) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres jej działalności jest krótszy, w tym okresie:
- osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót konstrukcyjnobudowlanych pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót konstrukcyjnobudowlanych, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad minimum
jednym zadaniem inwestycyjnym, polegającym na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku lub obiektu o minimalnej wartości tego zakresu 800.000,00 zł
brutto (każde zadanie),
- osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót sanitarnych pełniła
funkcję Inspektora nadzoru robót sanitarnych, od początku realizacji robót do
ich zakończenia, nad minimum jednym zadaniem inwestycyjnym, polegającym
na budowie lub przebudowie zewnętrznych sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych o minimalnej wartości tego zakresu 800.000,00 zł brutto (każde
zadanie),
- osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych pełniła
funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych, od początku realizacji robót do ich
zakończenia, nad minimum jednym zadaniem inwestycyjnym polegającym na
budowie lub przebudowie dróg lub placów z kostki kamiennej o minimalnej
wartości tego zakresu 800.000,00 zł brutto (każde zadanie),
- osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych pełniła
funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych, od początku realizacji robót do
ich zakończenia, nad minimum jednym zadaniem inwestycyjnym polegającym na
budowie lub przebudowie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych o minimalnej wartości tego zakresu 400.000,00 zł brutto
(każde zadanie).
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca winien złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5
ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; (W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy
z Wykonawców składa oddzielnie.)
Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
złożenia:
- aktualnego odpisu 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. 5
pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
każdy z Wykonawców składa oddzielnie.)
- aktualnego zaświadczenia 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;
- aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 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
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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;
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. (W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.)
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:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą
powinni złożyć:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do
SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
oświadczenie może być złożone wspólnie.)
2.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. a) niniejszej SIWZ – wg
Załącznika nr 5 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)
Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
złożenia:
- dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, tj.:
- aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
w odpowiedniej branży (dotyczy każdej osoby wskazanej w wykazie osób),
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu
nadzoru w odpowiedniej branży (dotyczy każdej osoby wskazanej w wykazie osób),
- aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
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- dokumenty lub oświadczenia potwierdzające doświadczenie przy zabytkach (dotyczy
Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych i Inspektora Nadzoru robót
sanitarnych).
3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z
wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. b) niniejszej SIWZ oraz dla potrzeb
kryterium oceny ofert – wg Załącznika nr 6 do SIWZ;
Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
złożenia:
- dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, którymi są
poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o
którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania ww. dowodów.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika,
że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. (W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)
Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
złożenia:
- Opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć
jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
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
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu
zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki
przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej
dołączonej do oferty;
3) pisemne oświadczenia - zobowiązania osób wskazanych do realizacji zamówienia,
o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru,
4)wypełnione załączniki do oferty wskazane w rozdziale 6 niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia: nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Doświadczenie Inspektora nadzoru
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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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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:
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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: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia: nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
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 możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
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1)Zmiany spowodowane koniecznością zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych
będących przedmiotem nadzoru, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
2)Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego,
w szczególności: wstrzymanie robót przez zamawiającego.
3)Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia robót, a tym samym nadzoru nad nimi.
4)W przypadku zmian osób wskazanych do realizacji umowy oraz uprawnionych do
reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w
umowie.
5)W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, gdy
termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
6)W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie
z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
7)W przypadku, zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT,
określonej w treści złożonej oferty oraz w § 2 ust. 1 Umowy, kwota brutto
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Zmiana wynagrodzenia
nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od
towarów i usług części zamówienia.
8)Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.
9)Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/03/2018, godzina: 09:00,
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: 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
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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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