
 
 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

               

 

       Domaszowice, dnia 27.03.2018 r. 

 

Gmina Domaszowice 

ul. Główna 26 

46-146 Domaszowice 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Domaszowice” 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Domaszowice 

ul. Główna 26 

46-146 Domaszowice 

NIP 752-13-73-411 

tel. 77/410-82-50 

fax 77/410-82-50 wew. 120 

e-mail: m.morga@domaszowice.pl 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym pełnieniem obowiązków 

inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Domaszowice” w zakresie określonym przez Zamawiającego oraz zgodnie 

z art. 25 i 26 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z 

późn. zm.)   



2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) zapoznanie się z umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również z 

terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, 

b) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą zadania inwestycyjnego, w tym przestrzeganie zawartych w niej 

terminów, 

c) dokonanie aprobaty Programu Zapewnienia Jakości przedłożonego przez 

Wykonawcę zadania inwestycyjnego, 

d) reprezentowanie Zamawiającego, a także ścisłą współpracę z przedstawicielami 

Zamawiającego, w zakresie realizacji zadania na budowie poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności ich realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

e) wizytowanie terenu budowy; liczba pobytów Inspektora Nadzoru wynikać będzie z 

uzasadnionych potrzeb, 

f) koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających 

w trakcie realizacji inwestycji, 

g) sprawdzanie jakości, ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

h) kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i 

stosowania w budownictwie, 

i) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy na realizację 

zadania inwestycyjnego, 

j) wydawanie 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, 

k) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

l) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

m) informowanie Zamawiającego o konieczności zmiany, w tym wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowanie 

wniosków Wykonawcy robót w tych sprawach, 

n) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych, 



o) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie 

Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 

p) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających 

zakryciu, 

q) sprawdzanie protokołów odbioru w zakresie rzeczowym, 

r) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych, 

s) dokonywanie odbioru zakończonych części realizowanego zadania inwestycyjnego, w 

tym odbiorów robót budowlanych, 

t) w zakresie odbioru częściowego i końcowego inwestycji: 

 dokonywanie odbioru od Wykonawcy zadania inwestycyjnego atestów 

materiałowych, 

 powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

 uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru, 

u) wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z 

właściwym prowadzeniem inwestycji, 

v) Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne 

wezwanie Zamawiającego, także w okresie gwarancji i rękojmi jaką Wykonawca 

robót udzielił Zamawiającemu, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych. 

2) Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia 

budowlane w odpowiedniej branży w zakresie obejmującym zadanie 

inwestycyjne, tj.: 

a) sanitarnej (do kierowania i nadzorowania robotami), 

b) elektrycznej (do kierowania i nadzorowania robotami), 

c) drogowej (do kierowania i nadzorowania robotami). 

3) szczegółowe informacje określające zakres zadania inwestycyjnego, którego ma dotyczyć 

prowadzony nadzór inwestorski znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego, pod 

adresem: http://www.bip.domaszowice.pl/1473/148/przetarg-nieograniczony-budowa-

kanalizacji-sanitarnej-dla-wsi-domaszowice.html 

4) Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu Zamawiający 

zawrze umowę z wyłonionym w postepowaniu Wykonawcą, 

5) Płatności za wykonanie odpowiedniej części usług odbywać się będą na podstawie 

poszczególnych odbiorów dot. wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową 

stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 

71.52.00.00-9 – Usługi nadzoru budowlanego 

 

http://www.bip.domaszowice.pl/1473/148/przetarg-nieograniczony-budowa-kanalizacji-sanitarnej-dla-wsi-domaszowice.html
http://www.bip.domaszowice.pl/1473/148/przetarg-nieograniczony-budowa-kanalizacji-sanitarnej-dla-wsi-domaszowice.html


III. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia realizacji 

całego zadania inwestycyjnego objętego nadzorem, ich odbioru końcowego, a także w 

okresie rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę zadania 

inwestycyjnego, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: do dnia 28.02.2019 r. 

         

IV. Warunki udziału w postępowaniu  

Zdolności techniczne i zawodowe 

1. Wykonawca wykaże, że wykonywał usługi w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, tj.: pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży 

sanitarnej dla co najmniej 2 zadań polegających na budowie kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej lub mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej z ilością 

pompowni przydomowych min. 80 szt., w tym jednego o wartości 

zamówienia nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto. 

Potwierdzenie wykonania ww. usługi należy wykazać w dołączonym do zapytania 

ofertowego „wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 3. 

2. Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie 

niniejszego zamówienia posiadającymi przewidziane prawem uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: 

a) Inspektor nadzoru branży sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego i 

doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień) – 1 osoba, 

b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania 

inwestycyjnego i doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień) – 1 osoba, 

c) Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego i 

doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień) – 1 osoba. 

Uwaga! Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko 

wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. 

Potwierdzenie dysponowania ww. osobami należy wykazać w dołączonym do zapytania 

ofertowego „wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 4. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że 

łącznie spełniają powyższe warunki. 



Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie 

spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty 

oświadczeniach i dokumentach. 

 

V. Informacja na temat odrzucenia ofert 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez 

Zamawiającego  Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji  określonych w zapytaniu ofertowym lub 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których 

mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562 z późn. zm.) lub  

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany 

osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562 z późn. zm.), jeżeli osoba 

ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez 

Zamawiającego Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji. 

 

VI. Ocena ofert 

Wybór najkorzystniejszej  oferty nastąpi w oparciu  o następujące kryteria : 

 Kryterium A: Cena brutto - 60 % 

 Kryterium B: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40 % 

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie 

posługiwał się następującym wzorem: 

Won = An + Bn  

Won - wskaźnik oceny oferty 

 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę 

punktów (Won)   liczoną według powyższego wzoru. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18174842?cm=DOCUMENT#art%2843%28a%29%29ust%284%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/18174842?cm=DOCUMENT#art%2843%28a%29%29ust%284%29


OPIS KRYTERIUM A: Cena brutto: 

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto  za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane 

punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Faktyczna ilość 

punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:      

                                        

                                                          Cmin 

An, = ( 
_______

 x 100 pkt ) x 60 % 

                                                             Cn 

gdzie: 

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

n - numer oferty 

Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 

Cn – cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej 

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 

przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert  przez cenę ocenianej 

oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagę 

kryterium wynoszącą 0,60 (60%) . 

 

OPIS KRYTERIUM B: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia 

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia w latach, 

które zostało wpisane do załącznika nr 4 do zapytania ofertowego dla osoby 

posiadającej uprawnienia inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Faktyczna ilość 

punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:         

                                     

Bn, = Dn x 40 % 

gdzie: 

Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B 

n - numer oferty 

Dn – ilość punktów przyznana ofercie za doświadczenie inspektora nadzoru branży 

sanitarnej podane przez Wykonawcę w ofercie ocenianej 

 

Ilość punktów przyznawana za doświadczenie inspektora nadzoru branży 

sanitarnej: 

- <3-4) lata – 0 pkt, 

- <4-7) lat – 25 pkt 



- <7-10) lat – 50 pkt 

- <10-13) lat – 75 pkt 

- 13 lat i więcej – 100 pkt 

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 

przez pomnożenie punktów przyznanych za doświadczenie inspektora nadzoru 

branży sanitarnej przez wagę kryterium wynoszącą 0,40 (40%). W tym kryterium 

można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert        

1. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera 

lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 

Domaszowice (Sekretariat) do dnia 05.04.2018 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do 

Zamawiającego). 

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert osobno w każdej specjalności. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego postępowania. W 

formularzu należy wypełnić wszystkie pola, a w przypadku, gdy dane pole nie dotyczy 

konkretnego Wykonawcy należy je wypełnić z adnotacją „NIE DOTYCZY”, aby jasno 

wynikało, że nie zostało ono np. pominięte przez przypadek. 

4. Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, 

d) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która 

stanowić będzie  wynagrodzenie ryczałtowe, 



e) być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacji Wykonawcy, 

f) zawierać wymagane załączniki. 

5. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

 

IX. Wymagane dokumenty 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykaz wykonywanych usług. 

4. Wykaz osób. 

5. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia. 

6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

 

X. Informacje dodatkowe 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. W wyniku  przeprowadzonego  postępowania ofertowego zostanie podpisana umowa z 

wyłonionym Wykonawcą. 

5. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami § 11 

projektu umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na 

powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 

7. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26,    

46-146 Domaszowice, pokój nr 5 lub pod nr tel. 77/410-82-50 wew. 111 – Marta Morga. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru którejkolwiek 

ze złożonych ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość 

środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

 

 


