ZP.272.1.13.2018
Siemiatycze dn. 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole
Szkół Rolniczych w Czartajewie”
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 1/2017Starosty Siemiatyckiego z dnia 10.01.2017 r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Siemiatycki,
ul. Legionów Piłsudskiego3,
17-300 Siemiatycze , woj. podlaskie,
zwany dalej „Zamawiającym”, Zaprasza do składania ofert.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół
Rolniczych w Czartajewie” – obiekt certyfikowany w branżach: konstrukcyjno – budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej .
CPV – 71247000-1, nadzór nad robotami budowlanymi.
Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych będących
przedmiotem nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadania opisany jest :
1) w dokumentacji technicznej,
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) W przedmiarach robót
dostępnych

na

stronie

internetowej

zamawiającego

pod

adresem:

http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Zamowienia_publiczne/Zamowienia_powyzej_30/
w zakładce zamówienia

publiczne – ogłoszenie o zamówieniu - - Budowa Orlika

Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie.
Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych:
- inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,
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- inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (tekst. jedn.
Dz.U.2016r. poz.290) ) oraz przepisów wykonawczych.
Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) w tym:
a) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na
każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych
objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;
b) bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie
Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem rzeczowo- finansowym.
c) Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku
budowy. Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad
całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia.
d) egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;
e) prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;
f) sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;
g) sprawdzanie jakości i prawidłowości wykonania urządzeń lekkoatletycznych oraz
prawidłowości

instalacji

prefabrykowanej

nawierzchni

kauczukowej

na

obiekcie

lekkoatletycznym zgodne z technologią jej zainstalowania, dokumentacją techniczną
i wymaganiami technicznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stawianym dla nawierzchni
syntetycznych stosowanych na certyfikowanych obiektach lekkoatletycznych
h) kontrola i nadzorowanie procesu certyfikacji przedmiotowego obiektu lekkoatletycznego
w kategorii VA,
i) prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakończeniem robót;
j) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach
odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót
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budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych;
k) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, 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;
l) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową;
ł) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych
i prawnych;
m) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim
rozwiązań;
n) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;
o) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawcę na placu budowy;
p) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy
bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia
oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
przez Wykonawcę źródeł;

producenta;
miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań
materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;
q) poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
r) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej
Dokumentacji powykonawczej przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
s) do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego
należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.1) doświadczenia wykonawcy;
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego
wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił nadzór

nad realizacją min.

1 roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu sportowego lekkoatletycznego;
1.2) dysponowania wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do nadzorowania robót;
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do nadzorowania robót stanowiących
przedmiot zamówienia:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą
doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 latach od terminu składania oferty osoba ta pełniła
funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót budowlanych na zrealizowanych i
rozliczonych zadaniach - jedną usługę w zakresie kierowania lub nadzorowania budowy
obiektu sportowego z bieżnią okrężną o długości co najmniej 300/333 m wraz z urządzeniami
lekkoatletycznymi (skoczne, rzutnie itp.) wykonanymi z prefabrykowanej nawierzchni
kauczukowej,
b) jedną osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
w branży elektrycznej tj. w okresie ostatnich pięciu latach wykonywała funkcję inspektora
nadzoru lub kierownika w branży elektrycznej na co najmniej jednej budowie.
c) jedną osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w branży sanitarnej tj. w okresie ostatnich pięciu latach
wykonywała funkcje inspektora nadzoru lub kierownika w branży sanitarnej na co najmniej
jednej budowie.
2. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w w/w specjalnościach
przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych
branż.
3. W przypadku ustanowienia inspektorów nadzoru robót budowlanych w zakresie różnych
specjalności, Zamawiający wyznacza jako koordynatora ich czynności na budowie inspektora
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
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IV. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z
OFERTĄ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu oraz złożą następujące dokumenty i oświadczenia dotyczące:
1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności, jest krótszy w tym okresie
, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, sporządzony zgodnie z załącznikiem (wzór) zał. nr 2
1.1. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są - referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty;
2. dokumenty potwierdzające posiadane uprawnia osób wskazanych w rozdz. III ust.
1 pkt 1.2);
2.1. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług dotyczące osoby (rozdz. III
ust.1 pkt 1.2 ppkt a); posiadającej uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2.2
3.

aktualne

zaświadczenie

o

wpisie

do

właściwej

Izby

Zawodowej

.

pisemne zobowiązanie tych osób do wykonania zamówienia (jeśli osoby te nie są
pracownikami Wykonawcy) – wzór zał. Nr 4.

Uwaga: ww. dokumenty należy dołączyć do oferty.
4. oświadczenie (zał. numer 1 do zapytania ofertowego formularz oferty) potwierdzających,
że Wykonawca:
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował
potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
 nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.
 zapoznał się z zapytaniem ofertowym – (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i
nie wnosi do niego zastrzeżeń
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 15.10.2018r.
oraz w okresie gwarancji.
VI.

INFORMACJA

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek
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przekazywać wyłącznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Korespondencję
związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:


Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3 , 17-300 Siemiatycze,



faks: 85 65 66 501, e-mail: zp@siemiatycze.pl (z dopiskiem „Pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie”
VII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Walentyna Tararuj - tel. 85 65 66 512, e-mail: zp@siemiartycze.pl
2. Anna Bereza

- tel. 85 65 66 510, - sprawy merytoryczne

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami, wg wzoru Formularza ofertowego, który
stanowi Załącznik Nr 1.
2. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dla ważności, oferty jak i załączniki należy
złożyć w formie skanów, gdzie będą widoczne podpisy złożone przez upoważnione osoby.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Siemiatyczach przy ul. Legionów
Piłsudskiego 3 , Punkt Obsługi Klienta - parter, dopuszcza się też formę elektroniczną
z zastrzeżeniem Rozdz. VIII pkt 2, na adres e-mail zp@siemiatycze.pl lub fax 85 6566501
w terminie:
- do dnia 19.02.2018 r. do godz. 13:00
2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną przez
Zamawiającego zwrócone.
3. Otwarcie

ofert w dniu 19.02.2018 r. o godzinie 13:20 w siedzibie Zamawiającego

w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 - pokój nr 202 II p.
4. W przypadku korespondencyjnego składania ofert Wykonawca powinien zamieścić ofertę,
w kopercie która powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

POWIAT SIEMIATYCKI
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych
w Czartajewie”
Oferta - Nie otwierać przed 19.02.2018 r. godz. 13:20.
Koperta powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
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1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty, zgodnie z wzorem Zał. Nr 1.
Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT za cały okres świadczenia
usługi nadzoru inwestorskiego.
2. Cenę należy kalkulować w oparciu o wszystkie wymogi o których mowa w niniejszym
zapytaniu.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)
i nie może ulec zmianie (na wyższą) przez okres trwania umowy.
XI. KRYTERIUM WYBORU OFERT I ZNACZENIE
1. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium cena znaczenie 100 %.
2. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto
wskazaną w ofercie Wykonawcy.
3. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która będzie zawierała najniższą
cenę oraz spełni wszystkie wymagania wynikające z zapytania ofertowego i opisu przedmiotu
zamówienia.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z ceną przedstawioną w ofercie.
5. Należność uregulowana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem
bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
faktury.
XII. INFORMACJE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3. Do zawieranej umowy zostaną wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia
wynikające z zapytania ofertowego oraz przedstawionej przez wykonawcę oferty.

Wicestarosta
Marek Bobel
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