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Wg rozdzielnika

Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora na zadaniu pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157
OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rozbudowa i
przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157
1. Zakres prac związanych z rozbudową i przebudową drogi obejmuje:
a) Wykonanie robót rozbiórkowych , rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi
b) Wykonanie niezbędnych robót ziemnych
c) Wykonanie warstwy odcinającej z piasku
d) Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego kl. II dwuwarstwowej grub. warstw 15 i
8 cm
e) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm
f)

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm

g) Wykonanie przepustów pod koroną drogi
h) Wykonanie krawężnika ulicznego wystającego oraz chodnika i zjazdów z kostki betonowej
drobnowymiarowej. Od km 0+015 do km 0+428 po stronie lewej
i)

Wykonanie obrzeża na równi z nawierzchnią asfaltową od km 0+015 do km 0+428 po prawej
stronie;

j)

Wykonanie wzmocnienia pobocza na całej szerokości drogi (górna warstwa gr. 10 cm
z kamienia łamanego twardego 0/32 mm; dolna warstwa gr. 20 cm z kamienia łamanego
twardego 0/63 mm)

k) Wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej
l)

wykonanie zjazdów gospodarskich umocnieniem ich kruszywem łamanym,

m) ł) oznakowanie poziome i pionowe drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.
2. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 551.548,88
zł brutto. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik
do niniejszej SIWZ.
3. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji:
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1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,
5) 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 zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych,
6) żądanie 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.
7) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim
rozwiązań,
8) udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji
zamówienia,
9) udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i
mieszkańcami,
10) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego, a także przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,
11) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami
BHP,
12) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych
przez wykonawcę,
13) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
14) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu
kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu ostatecznego
odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
15) poświadczenie terminu zakończenia robót,
16) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy i przedstawienia inwestorowi do podjęcia decyzji o
ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),
17) bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,
18) inne zadania wynikające z przepisów prawa.
4. Okres realizacji robót budowlanych: od czerwca 2016r. do 30.09.2016r.
5. Ilość etapów rozliczenia: jeden etap rozliczenia.
CPV: 45233120-6
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II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt
2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

1.2

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Lp.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania

1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca będzie
dysponował, osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, (przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 ze zmianami) - wymagane min. pięcioletnie doświadczenie w
funkcji kierownika budowy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie
polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 100.000,00 zł. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty
i oświadczenia:

1.3

a) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Wykaz osób
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

3

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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Opłacona polisa

4

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2

Dokumenty dotyczące przynależności do 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 informacja o tym, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej

c) inne wymagane dokumenty:
Lp.

Wymagany dokument

1

Wzór umowy na wykonanie usługi
Wzór umowy na roboty budowlane

1.4

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może
zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1.5

Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem) na Formularzu Oferty w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2016-06-14 do godz. 10:00.
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora na zadaniu pn.: Rozbudowa
i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157. Znak
sprawy: IBR.271.13.2016.KG”

IV.

TERMIN WYKONANIA:

1.6 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2016-10-31,
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V.

KONTAKT Z WYKONAWCĄ

1.7

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1 Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta
tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl

VI.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1.8

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego
zaproszenia.

VII. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Wykaz osób

3

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

6

Wzór umowy na wykonanie usługi

Nr

Nazwa dokumentu / wzoru:

1

Wzór oferty na wykonanie usługi

2

Przedmiar robót
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