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Lewin Kłodzki, dnia 02.03.2022 r.
ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lewin Kłodzki
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa zbiornika wody pitnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach działania "Przebudowa zbiornika wody pitnej wraz
z infrastrukturą oraz dostawa i montaż wodomierzy radiowych w Gminie Lewin Kłodzki”.
I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) Ma być złożona w formie: pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną
2) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
4) Ma obejmować całość zamówienia.
II.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.
Pełnienie funkcji koordynatora - inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
w następującym zakresie prac budowlanych:
- roboty przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów, demontaż ogrodzenia, pogłębienie rowu
i wykonanie przepustu na czas prowadzenia robót,
- wykonanie by-passu na instalacji zasilającej oraz wykonanie komory redukcyjnej wraz
z wyposażeniem,
- demontaż istniejącego zbiornika wody pitnej i przygotowanie placu budowy pod montaż nowego
zbiornika,
- montaż nowego zbiornika, montaż studni na zasuwę z napędem elektrycznym, sieci wodociągowe –
montaż rurociągów PE, PEHD o śr. 110mm (zasilanie, przelew, odpływ), uruchomienie zbiornika –
włączenie do eksploatacji,
- wykonanie zasilania energetycznego do zbiornika wody pitnej,
- zagospodarowanie terenu – ogrodzenie terenu z paneli modułowych, wykonanie chodnika i placu
manewrowego z kostki betonowej, roboty towarzyszące.
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone będzie w branżach:
a) konstrukcyjno – budowlanej
c) sanitarnej
d) elektrycznej
3.

Szczegółowy zakres obowiązków koordynatora - inspektora nadzoru inwestorskiego określa
załączony projekt umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3, a szczegółowy zakres planowanych prac, nad
którymi będzie pełniony nadzór inwestorski opisuje dokumentacja projektowa do ww.
zadania – ZAŁĄCZNIK NR 4.

4.

Koordynator - Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych.
w tym w szczególności:
1) reprezentowania Zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji robót z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedmiarami,
pozwoleniami na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej,
2) informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących
odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania zadania,
3) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów budowlanych,
a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych niezgodnych
z dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,
4) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz
uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci, przyłączy, urządzeń, konstrukcji,
nawierzchni,
5) sprawdzania i odbioru usuwania wad,
6) kontroli prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania
robót,
7) weryfikacji zakresu wykonanych etapów robót pod względem ich zgodności
z dokumentacją projektową, wartością określoną w ofercie i stanem faktycznym,
8) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz w tygodniu
lub jeśli zajdzie potrzeba częściej) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia
podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie
protokołów ze spotkań,
9) udział przy odbiorze częściowym i końcowym robót jak również podczas narad w okresie
trwania rękojmi i gwarancji.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia, tj.:
Koordynatorem – inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz inspektorami nadzoru posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w

2.
3.

ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W związku z zapisami art. 27 ustawy prawo budowlane Koordynatorem inspektorów nadzoru
inwestorskiego w zakresie różnych specjalności zostanie Inspektor branży sanitarnej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie
uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

IV. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
V. Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Czas trwania nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i będzie
obejmował cały okres realizacji robót budowlanych, a także odbiór końcowy, rozliczenie
zadania jak również okres trwania rękojmi i gwarancji.
2. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określony jest na 4 miesiące od podpisania umowy na
roboty budowlane.
VI. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Kryterium - cena
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100 pkt.
W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:
Oferowana cena minimalna brutto
C = ──────────────────── x 100 x 100%
Cena badanej oferty brutto
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów.
3. Jeżeli w wyniku badania złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.
4. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy, w szczególności gdy wykonywanie usługi ulegnie
wydłużeniu lub niezbędne będą prace dodatkowe lub zamienne.
2) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować
wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z
zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie
formalności administracyjne i inne.
3) Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego
podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku
VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie
oferty.
VII. Projektant zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu, w terminie określonym poniżej,
winien złożyć:
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – propozycję cenową (ofertę);
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – parafowany wzór umowy
VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2022 r.
do godz. 11:00, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt I lit. 1), w siedzibie
zamawiającego:
1) listownie na adres: Gmina Lewin Kłodzki, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
2) faxem na numer 74/ 8698 273
3) w wersji elektronicznej na adres: urzad@lewin-klodzki.pl lub na adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej EPUAP Gminy Lewin Kłodzki: /lewinklodzki/skrytka
IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
Izabela Bednarek, tel. 74/ 8698 428 (4) e-mail budownictwo@lewin-klodzki.pl
X. Załączniki:
ZAŁĄCZNIK NR 1 – propozycja cenowa (ofertowa)
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wzór umowy
ZAŁĄCZNIK NR 4 – dokumentacja projektowa
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