
Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia

07-09-2018

Termin składania ofert

25-09-2018

Numer ogłoszenia

1135745

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Biuro JRP 
Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. o.o.
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

Oferta oraz dokumenty, które należy dołączyć do Oferty powinny być przygotowane zgodnie z 
treścią niniejszej SIWZ na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ IDW, wypełnionych 
zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami umieszczonymi w treści każdego z nich. Oferta winna 
zawierać wszelkie informacje wymagane w formularzach załączonych do SIWZ. Oferta powinna 
być napisana w języku polskim, spięta i złożona w oryginale w formie pisemnej . Wszystkie 
dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Kuczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 758 26 65

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego (Rozdział 3 Prawa Budowlanego) dla zapewnienia jakości robót budowanych 
zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów
pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich 
zrealizowanych procedur. 
2. Udzielenie gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego - wsparcie 
merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych / technicznych 



oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy nie wcześniej jednak niż do 
całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE w zależności od tego co będzie 
późniejsze.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: słubicki Miejscowość: Słubice 

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego (Rozdział 3 Prawa Budowlanego) dla zapewnienia jakości robót budowanych 
zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów
pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich 
zrealizowanych procedur. 
2. Udzielenie gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego - wsparcie 
merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych / technicznych 
oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy nie wcześniej jednak niż do 
całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE w zależności od tego co będzie 
późniejsze.

Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego (Rozdział 3 Prawa Budowlanego) dla zapewnienia jakości robót budowanych 
zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów
pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich 
zrealizowanych procedur. 
2. Udzielenie gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego - wsparcie 
merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych / technicznych 
oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy nie wcześniej jednak niż do 
całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE w zależności od tego co będzie 
późniejsze.

Kod CPV

71520000-9



Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego,
71540000-5 - Usługi zarządzania budową,
71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
71312000-8 -Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej.

Harmonogram realizacji zamówienia

Faza 1- realizacji zamówienia.
Wyznacza się „Okres Realizacji Umowy/Okres Realizacji Kontraktu” jako 14 miesięcy od Daty 
Podpisania Umowy.
Faza I została podzielona na następujące kamienie milowe:
Kamień milowy (K1). Data Rozpoczęcia Robót Budowlanych- 1 miesiąc od Podpisania Umowy 
na Roboty Budowlane. Przewiduje się że podpisanie umowy na Nadzór Inwestorski nastąpi 
równolegle z planowaną Data Rozpoczęcia Robót Budowlanych (w związku z wcześniejszym 
uruchomieniem Przetargu na roboty budowlane )
Kamień milowy (K2). Data Ukończenia Robót Budowlanych- 13 miesięcy od Daty Podpisania 
Umowy na Roboty Budowlane i 12 miesięcy od Daty Podpisania Umowy na Nadzór Inwestorski.
Kamień milowy (K3). Data usunięcia przez Wykonawcę robót Budowanych wszystkich wad i 
usterek wynikających z protokołu odbioru końcowego oraz zgłaszanych na danym etapie ( 
Zakończenia Umowy ) - 15 miesięcy od Daty Podpisania Umowy na Roboty Budowlane i 14 
miesięcy od Daty Podpisania Umowy na Nadzór Inwestorski.
Razem 14 miesięcy od podpisania Aktu Umowy

Załączniki

• Tom 3 OPZ
• Tom 2 Wzór umowy
• Tom 1 SIWZ IDW

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje danego warunku. W celu potwierdzenia jego spełnienia Wykonawcy 
składają tylko" OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU" - poprzez wypełniony FORMULARZ nr 1 składany w formie papierowej 
wraz z Formularzami ofertowymi przez Wykonawcę lub Wykonawcę i podmioty za pomocą, 
których Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia 
tego warunku nastąpi według reguły spełnia nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.



Wiedza i doświadczenie

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki 
dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Zamawiający 
uznaje, że w wykazaniu minimalnego poziomu zdolności do wykonania zamówienia Wykonawcy 
ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się
udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować Wykonawcy, którzy w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali zamówienia spełniające następujące warunki: 
wykonali min dwie (2 szt.) usługi pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem 
robót budowlanych spełniające następujące warunki: 1)
B1. min. 2 zamówienia polegające na pełnieniu funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO lub 
Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie i 
modernizacji oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem, że jej przepustowość musiała wynosić min. 
15000 RLM, w tym co najmniej jedno zamówienie w którym wykonywany zakres zamówienia 
zawierał technologię reaktorów sekwencyjnych typu SBR. 
2) Uwaga! Zamawiający uzna jako równoważne także doświadczenie w 2 krotnym w pełnieniu 
funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO lub Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi 
polegającymi na budowie lub rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków o min. 15000 
RLM oraz dodatkowo doświadczenie w 1 -krotnym pełnieniu funkcji NADZORU 
INWESTORSKIEGO lub Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na 
budowie lub rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w którym wykonywany zakres 
zamówienia zawierał technologię reaktorów sekwencyjnych typu SBR
o przepustowości oczyszczalni min. 5000 RLM.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania warunku 
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zobowiązani są 
wykazać dysponowanie wykwalifikowanym Personelem technicznym [Potencjał Kadrowy 
Wykonawcy ] spełniającym następujące wymogi w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia 
w ramach następujących funkcji: 1) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W 
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ – KOORDYNATOR NADZORU 
(SP1), 2) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI 
ELEKTRYCZNEJ SP2), 3) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W 
SPECJALNOŚCI SANITARNEJ - TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI - (SP3) 4) INSPEKTOR 
NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ (SP4) 5) KOSZTORYSANT 
/SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ BUDOWY(SP5)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 
zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W postępowaniu dopuszczono etapowe 
rozliczanie inwestycji, dlatego Zamawiający zmniejsza niezbędne wymagania ekonomiczno- 
finansowe. W efekcie, ustala się odpowiednio niższe wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i 
finansowej. Zamawiający uznaje za wystarczające następujące warunki odnoszące się do 
zdolności
ekonomicznej i finansowej Wykonawcy; D.1. Aby zachować odpowiednią płynność finansową w 
trakcie realizacji umowy Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub 



zdolnością kredytową do wysokości min. 200.000,00 zł; D.2. Być ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł D.3. Wykonawca musi się znajdować w sytuacji 
finansowej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się m. in. następujące zmiany umowy: 1. Zmiany formalne: a. W przypadku 
przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym, a także 
w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w 
tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi, b. Dopuszcza się zmiany w osobach 
mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie 
będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego 
wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania. Nowo wskazane 
osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu, na podstawie którego zawarta została 
umowa z Zamawiającym. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie 
obowiązków nowej osobie. Zmiany takie wymagają zmiany
umowy oraz mogą wymagać zmiany Pełnomocnictw do wydawania poleceń NADZORU. c. W 
przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający tylko powiadomi Wykonawcę o 
takim fakcie; d. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zmiana prawa, która ma wpływ na projekt 
to strony podejmą działania mające na celu dostosowanie zapisów umowy do 
tych zmian, e. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek klauzuli kontraktu 
sprzeciwia się bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa (pomimo dochowania w tym 
względzie należytej staranności) wówczas pozostałe klauzule pozostają w mocy a treść klauzuli 
wadliwej zostanie poprawiona w taki sposób aby zachować zgodność jej brzmienia z
celami niniejszej Umowy określonymi w Preambule. 2. Zmiany terminu na Ukończenie: 1) 
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone w umowie terminy 
realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku zaistnienia okoliczności 
wskazanych jako Ryzyka Zamawiającego w klauzuli 13.1 w szczególności: a. w przypadku
działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe mrozy, 
śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz 
niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni 
wpływ na termin wykonania robót budowlanych nad którymi Wykonawca pełni nadzór 
inwestorski; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny 
na usunięcie skutków działania tej siły, b. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne 
do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których 
wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty 
o czas niezbędny do wykonania tych czynności, c. jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac 
niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający lub 
inni zatrudnieni przez Zamawiającego Wykonawcy, którzy uzyskali dostęp do Terenu Budowy 
termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, d. jeśli 
opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do 
wykonania prac objętych
niniejszą umową (np. postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych), z 
zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani 
podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty o 
czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, e. w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia 
realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było 
przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji
będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, f. jeżeli prace objęte 



umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy 
będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych 
organów, g. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z 
działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac,
konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa 
wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia 
była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub niezbędny do wykonania 
koniecznych zmian; h. jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub
innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano 
przy zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas 
niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 
administracyjnego, i. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o 
dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, 
niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z 
uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, j. jeżeli Wykonawca złoży wniosek o 
zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji 
może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, k. jeżeli wystąpią znacząco 
odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub 
niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) W celu określenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 5 dni od wezwania po 
opublikowaniu listy rankingowej) stosowne dokumenty które wymieniono w pkt. 7.1 niniejszego 
SIWZ IDW. Wykonawca powinien się wykazać posiadaniem odpowiedniego potencjału w 
zakresie Sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz Zdolnościami technicznymi lub zawodowymi 
składając dokumenty, które wymieniono w
pkt. 7.1 niniejszej SIWZ IDW (Warunek WW1). Dokumenty należy złożyć odpowiednio zgodnie 
z Instrukcją Zamawiającego o której mowa w tym punkcie. 2 
2) OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA - na 
Formularzu nr 4
3) 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 innego dokumentu
potwierdzającego, 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 
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 



właściwego organu. 
5) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 
6) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza zamówienia podobne w wysokości nie przekraczającej 30% wartości 
zamówienia podstawowego

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1: Cena Ofertowa [CO]- waga 85% ……w [ zł ] 
Kryterium 2. Cena za nadzór nad robotami dodatkowymi [CRD] waga 10% w (% ) od wartości 
robót budowlanych dodatkowych);
Kryterium 3. Warunki dodatkowej gwarancji [WDG]- waga 5% zł/przegląd pogwarancyjny.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SPÓŁKA Z O. O.

Adres

Krótka 9

69-100 Słubice

lubuskie , słubicki

Numer telefonu

95 758 2665

NIP

5980003799

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0033/16-00


