
 1 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.strzeleczki.pl 

 

Strzeleczki: Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Łowkowice i Komorniki  
Numer ogłoszenia: 345970 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy Strzeleczki , ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, woj. 
opolskie, tel. 077 4668105, 4669694, faks 077 4668106. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski dla 
zadania:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nadzór 
inwestorski całego procesu inwestycyjnego(w tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych 
do przeprowadzenia przedmiotowego zadania) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa 
budowlanego, Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. 2002r. nr 108 poz. 953 z 
póź.zm.). Udział w przekazaniu budowy,sprawdzanie postępu robót poprzez codzienną 
obecność(inspektorzy branży drogowej i elektrycznej muszą być obecni w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z ich branżami), kontrolowanie raportów dziennych, 
tygodniowych i miesięcznych postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych, 
uzgodnienie z Inwestorem, wykonawcą i autorem projektu ewentualnych robót dodatkowych 
lub zamiennych, udział w pracach komisji i naradach koordynacyjnych, sprawdzania i 
odbioru robót zanikających(ulegających zakryciu), udział w komisjach rozruchowych 
instalacji i obiektów technologicznych, sprawdzanie kompletności operatu powykonawczego, 
zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez wykonawcę 
robót, prowadzenie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych, stałe 
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konsultacje i fachowe doradztwo dla Zamawiającego, potwierdzenie faktycznie wykonanych 
robót oraz usunięcie wad.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.07.2015. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do dnia 27 października 
2014r. do godziny 10:00 wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych 00/100) Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 
oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r.o utworze¬niu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci 
przelewem na konto Urzędu Gminy Strzeleczki w Banku Spółdzielczym w Gogolinie 
o./Strzeleczki 77 8883 1028 2003 0000 2293 0001 z adnotacją nr spr. ZP.271.11.2014, przy 
czym data i godzina wpływu pie¬niędzy na rachunek Zamawiającego jest uznana jako data i 
godzina, wpłynięcia wadium. Wadium w pozostałej formie należy złożyć za pokwitowaniem 
w kasie Urzędu Gminy. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia 
złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres 
związania ofertą - pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania - oraz umożliwiać 
Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków 
wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 
wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu skła¬dania ofert. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na pod¬stawie ust. 5 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jako oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, złożył dokumenty lub 
oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. lub pełnomocnictwa niezgodne z 
SIWZ. 
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III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Celem spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są złożyć 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
22 ust. 1 Pzp wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku 
Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie to podpisuje 
Pełnomocnik. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków, Wykonawca zgodnie z art. 26 pkt. 
2b ma obowiązek złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia tego 
warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia (gdy z 
zastrzeżeniem zapisów w art.26 ust.3 Pzp -dołączone do oferty dokumenty nie 
potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o realizację 
przedmiotowego zamówienia, wykonał należycie następujące prace: -inspektor 
nadzoru branży sanitarnej winien udokumentować, że w ostatnich 5-ciu latach 
pełnił nadzór (kierował budową) nad realizacją minimum 3 zadań, 
odpowiadających swoim rodzajem i rozmiarem przedmiotowi zamówienia tj. 
minimum po 9,0km / każde nadzorowane zadanie oraz sieci kanalizacji 
grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków. Powyższe 
należy udokumentować referencjami Inwestora potwierdzającymi rodzaj i 
zakres robót. -inspektor nadzoru branży elektrycznej - nadzór nad robotami 
elektrycznymi przy budowie minimum 2 (dwóch) przepompowni ścieków. 
Powyższe należy udokumentować referencjami Inwestora potwierdzającymi 
rodzaj i zakres robót. -inspektor nadzoru branży drogowej - nadzór nad 
robotami drogowymi przy budowie lub odtworzeniu dróg o powierzchni 
minimum 1.000m2. Powyższe należy udokumentować referencjami Inwestora 
potwierdzającymi rodzaj i zakres robót. Celem spełnienia tego warunku 
wykonawcy są zobowiązani złożyć Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych i 
wykonywanych nadzorów inwestorskich bądź funkcji kierownika budowy. 
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy 
dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) lub nie spełnia 
(gdy z zastrzeżeniem zapisów art.26 ust.3 Pzp - dołączone do oferty 
dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest takich 
dokumentów). 
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• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Celem spełniania tego warunku wykonawcy zobowiązani są złożyć 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 
ust.1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania 
ww. warunku zostanie dokonana wg. formuły: spełnia (gdy dołączone 
dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) lub nie spełnia (gdy - 
zastrzeżeniem zapisów art.26 ust.3 Pzp - dołączone do oferty dokumenty nie 
potwierdzają spełnienia warunków lub brak jest tych dokumentów). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację 
przedmiotowego zamówienia dysponowali przy realizacji zamówienia 
osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, drogowe i elektryczne, 
informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do 
dysponowania tymi osobami należy przedstawić w załączniku nr 9 do SIWZ. 
Stawiane wymagania: -inspektor nadzoru branży sanitarnej z uprawnieniami w 
zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, aktualnym zaświadczeniem 
przynależności do izby budowlanej i minimum 10-letnią praktyką na 
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy. Winien 
udokumentować, że w ostatnich 5-ciu latach pełnił nadzór (kierował budową) 
nad realizacją minimum 3 zadań, odpowiadających swoim rodzajem i 
rozmiarem przedmiotowi zamówienia tj. minimum po 9,0km / każde 
nadzorowane zadanie oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z 
przepompowniami ścieków. Powyższe należy udokumentować referencjami 
Inwestora potwierdzającymi rodzaj i zakres robót. -inspektor nadzoru branży 
elektrycznej z uprawnieniami, aktualnym zaświadczeniem przynależności do 
izby budowlanej i praktyką dokumentującą w ostatnich 5-ciu latach nadzór nad 
robotami elektrycznymi przy budowie minimum 2 (dwóch) przepompowni 
ścieków. Powyższe należy udokumentować referencjami Inwestora 
potwierdzającymi rodzaj i zakres robót. -inspektor nadzoru branży drogowej z 
uprawnieniami, aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby 
budowlanej i praktyką dokumentującą w ostatnich 5-ciu latach nadzór nad 
robotami drogowymi przy budowie lub odtworzeniu dróg o powierzchni 
minimum 1.000m2. Powyższe należy udokumentować referencjami Inwestora 
potwierdzającymi rodzaj i zakres robót. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Celem spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są złożyć 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 
ust.1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania 
ww. warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone 
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dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) lub nie spełnia (gdy - z 
zastrzeżeniem zapisów art.26 ust. 3 Pzp - dołączone do oferty dokumenty nie 
potwierdzają spełnienia warunków lub brak jest tych dokumentów 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
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 do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Do oferty należy dołączyć formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 

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. 
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IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 
szczegółowe zapis przewidywanych zmian w umowie zawiera § 11 wzoru umowy który jest 
załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.strzeleczki.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, budynek B, pok. nr 101.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Strzeleczki, budynek A, sekretariat 
na pierwszym piętrze, otwarcie ofert nastąpi dnia 27 października o godz.10.15, w Budynku 
A w sali narad .. 

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

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: nie 

 
 


