
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-04-2020

Termin składania ofert

28-04-2020

Numer ogłoszenia

1242960

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście lub mailowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2020 r. godz. 12.00 na
adres: Urząd Gminy w Mokrsku, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, email: urzad@mokrsko.pl Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

urzad@mokrsko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Piekarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 370 488

Skrócony opis przedmiotu zamówienia



1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia
pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków
zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka.”
2. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 Prawa Budowlanego i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i wiedzą techniczną w tym zakresie uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie również
prowadzenie i kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieluński Miejscowość: Gmina Mokrsko, miejscowość Krzyworzeka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia pn.: Budowa Systemu
Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach
w m. Krzyworzeka.”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia
pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków
zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka.”
2. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 Prawa Budowlanego i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i wiedzą techniczną w tym zakresie uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie również
prowadzenie i kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym.
3. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektem, czas
pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót.
2) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót.
3) Wydawanie Wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w



przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadomienia o tym Zamawiającego.
4) Organizowanie i prowadzenie co najmniej raz na dwa tygodnie (a w przypadku wystąpienia potrzeby - częściej) Rady Budowy i innych spotkań związanych z realizacją
inwestycji, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie.
5) Organizowanie roboczych narad w zależności potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami.
6) Obecność na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, oraz na każdy wniosek Zamawiającego.
7) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez
Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem.
8) Sprawdzanie zgodności parametrów montowanych urządzeń z założeniami projektu i zatwierdzanie przed ich wbudowaniem.
9) Sprawdzanie jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót.
10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach częściowych.
11) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz.
12) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę.
13) Wnioskowanie o wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z
należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego
standardu.
Uwaga: opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3 zawiera pkt od 1) do s20). Ze względu na ograniczoną ilość znaków zakończono na pkt 13). Pełny opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do informacji o ogłoszeniu oraz na stronie BIP Beneficjenta
http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia rozliczenia budowy. Termin zakończenia robót budowlanych oraz usługi nadzoru - I etap – do
30.06.2020 r., II etap – do 31.10.2022r.

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Wykaz osób zawierający zestawienie nadzorowanych lub kierowanych robót – Załącznik nr 2
Formularz oferty – Załącznik nr 1

Pytania i wyjaśnienia



Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji min.
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych, która w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru, przy realizacji co najmniej 3 robót
budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2,5 km.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji min.
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych, która w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru, przy realizacji co najmniej 3 robót
budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2,5 km.
2. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawca powinien w zestawieniu nadzorowanych lub
kierowanych robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w
warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w
szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Warunki zmiany umowy

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi pełniony jest
nadzór inwestorski – termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wykonawcy. Zamawiający w celu
przedłużenia terminu wykonania umowy, zawiadomi Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością przedłużenia oraz wskaże nowy termin
wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy oraz osoby pełniącej funkcję inspektora
nadzoru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
2) Do oferty winny być załączone:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający zestawienie nadzorowanych lub kierowanych robót, zgodny z formularzem stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania, wraz z dowodami określającymi czy te usługi w zestawieniu zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy usługi



zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty.
- kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie inspektora nadzoru,
- zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa inspektora nadzoru,
3) Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie, musza być podpisane przez osoby upoważnione w taki sposób aby
możliwie było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką imienną).
4) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą ofertę.
5) Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów powszechnie dostępnych.
6) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i
czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonych imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.
7) W przypadku formy mailowej należy złożyć skany dokumentów wymienionych w pkt. 6).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i oceni je, jeżeli:
1) Oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
2) Z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym,
3) Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.
2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
3. W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów lub ich braku Wykonawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena – 100%
5. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów.
6. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:
liczba pkt oferty badanej = (cena brutto oferty z najniższą ceną / cena brutto badanej oferty) x 100pkt x 100%
7. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
8. 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.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa



GMINA MOKRSKO

Adres

98-345 Mokrsko

łódzkie , wieluński

NIP

8321979374

Tytuł projektu

Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko – Etap III

Numer projektu

RPLD.05.03.02-10-0005/19-00


