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Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego 
dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w 
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Numer ogłoszenia: 73378 - 2010; data zamieszczenia: 16.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 
8691410, 8691419, faks 015 8691754.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku 
z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
związanego z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lipniku: 1. Do 
obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności określonych dla inspektora nadzoru, 
wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 
poz. 1118 z późn. zm.), w tym m.in. : 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem 
prawidłowego i rzetelnego wykonywania robót budowlanych, prawo wstrzymania robót jeśli jest to 
konieczne dla ich prawidłowego wykonania, 3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i 
wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, żądanie dodatkowych 
badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót 
budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 4) dokonywanie 
odbiorów częściowych , zwłaszcza robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wszelkich prób 
technicznych , oraz udział w czynnościach przekazywanie obiektu do użytkowania i eksploatacji, 5) 



udział w czynnościach przekazania placu budowy, odbioru końcowego oraz gwarancyjnego, 6) stały 
nadzór nad realizowaną inwestycją, a w szczególności ustalenie stanu zaawansowania robót i zgodności 
zaawansowania prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzanie zakresu faktycznie 
wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót , oraz informowanie 
Zamawiającego o usunięciu ewentualnych wad i usterek, 7) współdziałanie z Zamawiającym w zakresie 
rozliczania inwestycji z wykonawcą robót budowlanych i instytucjami finansującymi inwestycje, 8) 
pobyt na terenie realizowanej inwestycji z następującą częstotliwością : - na budowie min. 2 razy w 
tygodniu , - u Zamawiającego min. 1 raz w tygodniu, - oraz na każde wezwanie Zamawiającego i 
Wykonawcy robót budowlanych, - udział w naradach technicznych, 9) informowanie Zamawiającego o 
wszelkich sprawach dotyczących nadzorowanych robót budowlanych, sygnalizowanie o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót 
budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. 2. 
Wykonawca ma prawo: a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę. 3. Wykonawca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń 
wykonywania robót dodatkowych bądź uzupełniających.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Na podstawie oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Wykonawca ma obowiązek udokumentowania wykonania w ostatnich trzech latach 
przed wszczęciem postępowania usługi obejmującej przynajmniej dwa nadzory 
inwestorskie lub doświadczenie w zakresie kierowania takimi robotami jako kierownik 
budowy, kierownik robót, inżynier kontraktu w przedsięwzięciu o podobnym 
charakterze - tj. budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o 
przepustowości 300 m3 /d lub większej oraz co najmniej jednej sieci kanalizacyjnej o 
długości sieci 2000 mb lub większej.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Na podstawie oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca powinien dysponować co najmniej: - Inspektorem nadzoru posiadającym 
uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji, urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez 
ograniczeń - Inspektorem nadzoru posiadającym uprawienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej - bez ograniczeń - Inspektorem 
nadzoru posiadającym uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - bez ograniczeń 
Inspektorzy poszczególnych branż powinni posiadać co najmniej trzyletnie 
doświadczenie danej specjalności na stanowiskach Kierownik Robót, lub Kierownik 
budowy lub Inżynier kontraktu lub Inspektor nadzoru w w/w zakresie (lub powiązane 
logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie. Ocena spełnienia warunków 
dokonywana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Na podstawie oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług,  kontrolę jakości lub kierowanie robotami  budowlanymi, 
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia 



niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zawarto we wzorze umowy który stanowi załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Lipniku 27-540 Lipnik pok nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik pok nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
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


