Mniszków dnia 02.12.2016 r.
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Wszyscy oferenci

Zapytanie ofertowe
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn.zm.),
określonego w art. 4 pkt. 8, tej ustawy na wybór wykonawcy na usługę pn:„Pełnienie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków w branżach sanitarnej
i elektrycznej”
Publikacja ogłoszenia:
Strona internetowa zamawiającego w dniu 02.12.2016r
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mniszków w dniu 02.12.2016r.
Składanie ofert do dnia 12.12.2016r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert dnia 12.12.2016r. o godz. 12:15
I. Informacje o Zamawiającym
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków
tel. 44 756-15-22, fax. 44 7561523
NIP : 768-17-19-189
www.bip.mniszkow.pl.
e-mail: budownictwo@mniszkow.pl

II. Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Mniszków” w branżach: sanitarnej i elektrycznej.
W ramach zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Mniszków” ma zostać wybudowane ok. 190 przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków o przepustowości do 5,0 m³/d w technologii osad czynny z zanurzonym złożem
biologicznym. Rozsączenie oczyszczonych ścieków będzie następować poprzez drenaż do
gruntu w postaci poletka rozsączajacego z filtracyjną warstwą wspomagającą lub do studni
chłonnej w nasypie z kręgów betonowych. Wybudowane oczyszczalnie ścieków powinny
posiadać oznakowanie CE oraz posiadać pełne raporty z badań zgodne z normą
zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013 i jej załącznikami, wykonane przez uprawnione
w Komisji Europejskiej laboratoria notyfikowane. Oczyszczalnie zlokalizowane będą na
działkach o odpowiedniej wielkości właścicieli domów jednorodzinnych w granicach ich
działki w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mniszków. Gmina Mniszków,
dysponująca przedmiotowymi działkami na cele budowlane dokonała zgłoszenia robót
budowlanych. Szacunkowa kosztorysowa wartość brutto robót budowlanych
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przedmiotowego zadania wynosi 3 000 000,00zł . Rzeczywista wartość robót budowlanych
przedmiotowego zadania określona zostanie po przeprowadzeniu
przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych, po przyznaniu dofinansowania
ze środków unii europejskiej.
III Zakres obowiązków
1) Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów
Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych.
2. Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny dodatkowo za organizację i koordynację realizacji
robót.
3. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do
kontrolowania jakości robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń.
4. Inspektor Nadzoru będzie współuczestniczył w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i
rzeczowym.
5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in.:
• analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i
podjęcia działań zaradczych,
• wyegzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji
robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,
• zatwierdzenie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy,
• sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje oraz
uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych – jeżeli takie są wymagane
• sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa i
certyfikaty,
• kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wycena
robót,
• weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w
związku z realizacją zadania,
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w
szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
• odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; dodatkowo
powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotować i brać
udział w odbiorach gotowych obiektów,
• zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuowanie może
wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
• uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych bez domagania się dodatkowej zapłaty.
6. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie
wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.
7. Ponadto do obowiązków Inspektora Nadzoru należy uczestniczenie w przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy robót budowlanych.
8. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził protokoły z narad inwestycyjnych, informował
Zamawiającego o postępie robót w ciągu okresu realizacji zadania, oraz ma obowiązek udzielić
informacji na każde żądanie Zamawiającego w formie przez niego wskazanej.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji przewidywanego na dzień
30.06.2018 r.*
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Z przyczyn formalno-prawnych zamawiający uzależnia dokładne określenie terminu
zawarcia i terminu zakończenia umowy od zapisów w umowie o dofinansowaniu
inwestycji, po przyznaniu dofinansowania. Przewiduje się, że umowa o dofinansowanie
zostanie zawarta do 30.06.2017r.
V. Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.Nie podlegają wykluczeniu
2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- zdolności technicznej lub zawodowej.
3.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków:
1)Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, związaną z przedmiotem zamówienia (wg
załączonych do oferty: KRS-u lub informacji z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej).
2)Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- inspektorzy branż: sanitarnej i elektrycznej, wykonujący usługę muszą posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
(Zaświadczenia z OIIB).
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej :
- w wykazie usług: udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat licząc do

dnia składania ofert min. 1 usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach : sanitarnej lub
elektrycznej za kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł, potwierdzonego stosownymi referencjami (wg
załącznika nr 3 zapytania ofertowego),
- w wykazie osób wykazanie, że posiada lub będzie posiadał minimum 2 inspektorów nadzoru
inwestorskiego branż: sanitarnej oraz elektrycznej, posiadających wymagane przepisami
uprawnienia budowlane do wykonania zamówienia (załącznik nr 4 zapytania ofertowego, do
którego załącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim
przypadku zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w po-stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy pzp (załącznik nr 5 zapytania ofertowego).
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Prawo
zamówień publicznych tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
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zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978 z późn. zmianami) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarzucił likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015r., poz. 233 z późn. zmianami).

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Ocena ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zostanie dokonana przez zamawiającego w
oparciu o ustalone poniżej kryteria:
1) cena – 60% (C)
2) termin płatności – 40% (T)
2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym z kryteriów, otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza
liczba punktów, zgodnie z przedstawionymi poniżej wzorami do obliczenia punktowego
3. 1) Kryterium: cena – waga 60%
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma max liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
cmin
C = ------------ x 100 x 60% (waga kryterium cena )
cx
gdzie:
C - wartość punktowa danej oferty w kryterium cena
cmin - cena brutto oferty najtańszej
cx - cena brutto oferty badanej,
3.2) Kryterium: termin płatności liczony w dniach od dnia otrzymania faktury za wykonaną usługę (min
14 dni – max 30dni):
Minimalny termin płatności przyjęty przez Zamawiającego wynosi 14 dni, maksymalny 30 dni. Oferty z
krótszym terminem płatności niż 14 dni oraz terminem płatności dłuższym niż 30 dni lub bez podania
terminu płatności zostaną uznane jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego i zostaną przez
Zamawiającego odrzucone.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem;
tx
T = ------------ x 100 x 40% (waga kryterium termin płatności )
tmax
gdzie:
T - wartość punktowa danej oferty w kryterium termin płatności
tx - termin płatności z oferty badanej
tmax - max termin płatności wynoszący 30 dni ,
Ilość punktów dla oferty n: Pn = C + T

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie zamówienia.
Informujemy, że zaproponowane ceny brutto będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
uzyska największą ilość punktów zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie
przysługują środki odwoławcze.
VII. Informacje dodatkowe
1.Oferty należy składać pisemnie w języku polskim do dnia 12.12.2016 r. do godz. 1200 .
w siedzibie zamawiającego:
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Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków (sekretariat)
Oferty można również przesyłać na numer faksu: (44) 756-15-23,
lub pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@mniszkow.pl
2.Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego oraz
zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej np. listu poleconego.
4.Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o zmianie adresu korespondencyjnego lub
adresu e-mail. Jeżeli Wykonawca zmieni adres, nie informując o tym Zamawiającego, pismo
wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone.
5.Rozliczenia będą się odbywały w walucie; złoty
6.Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:
Andrzej Pączek,
Stanisław Kondaszewski ( w zakresie opisu przedmiotu zamówienia)
tel. (44) 7561522 w.25
tel.(44)7561522 w.24
fax. 44) 756-15-23
w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530.
Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji treści zapytania ofertowego, jak również prawo
unieważnienia zapytania ofertowego.

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:
1. Formularz ofertowy -zał. nr 1
2. Oświadczenia -zał. nr 2
3. Wykaz usług -zał. nr 3
4. Wykaz osób- zał. nr 4
5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej –zał . nr 5 –składane w terminie do 3 dni od dnia
opublikowania na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
6. Wzór umowy - zał. nr 6
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