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Ogłoszenie

Numer

2020-12100-25083

Id

25083

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.05.04.00-16-0005/20 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku

Tytuł

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku

Warunki zmiany umowy

Podstawę, zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian zostały wskazane we wzorze umowy - zał. nr 
2.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-01
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Warunki zamówienia
3. załącznik nr 1 program funkcjonalno użytkowy
4. załącznik nr 2 wzór umowy
5. załącznik nr 3 wykaz usług
6. załącznik nr 4 wykaz osób
7. załącznik nr 5 wzór oferty
8. załącznik nr 6 oświadczenie o spełnianiu warunków
9. załącznik nr 7 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-01

Data ostatniej zmiany

2021-02-01

Termin składania ofert

2021-02-09 10:00:00
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.
Dworcowa 2
48-250 Głogówek
NIP: 7550007264

Osoby do kontaktu

Dawid  Bojdo
tel.: +48774069915
e-mail: inwestycje@glogowek.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Budżet części 1

200000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne
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Opis

1.Przedmiotem zamówienia jest nadzorowanie procesu inwestycyjnego pn. Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Głogówku. Szacunkowa wartość całego projektu modernizacyjnych to 6 283 
920,00 zł netto (bez podatku VAT). 
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach zamówienia,  programie 
funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 1 do WZ) oraz w projekcie umowy (załącznik nr 2 WZ). 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: na czas realizacji robót budowlanych, które są 
przewidziane do 30.06.2022 r. 

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

prudnicki

Gmina

Głogówek

Miejscowość

Głogówek

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę 
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu przy robotach budowlanych 
związanych z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości 
min. 3 500 000 PLN netto,

Typ
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował n/w 
osobami z uprawnieniami do nadzorowania robotami o min. doświadczeniu – 5 lat – potwierdzone 
stosownymi dokumentami, w branżach:
a)�konstrukcyjno-budowlanej - posiadający doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w 
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych, przy czym posiada doświadczenie 
w realizacji lub nadzorze (jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru) co najmniej jednego 
zadania polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
o wartości min. 3 500 000 PLN netto
b)�elektrycznej - posiadający doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim 
kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych, przy czym posiada doświadczenie w realizacji lub 
nadzorze (jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru) co najmniej jednego zadania polegającego 
na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości min. 3 500 
000 PLN netto.
c)�sanitarnej - wod-kan. - posiadający doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w 
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych, przy czym posiada doświadczenie 
w realizacji lub nadzorze (jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru) co najmniej jednego 
zadania polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
o wartości min. 3 500 000 PLN netto.
Dopuszcza się łączenie funkcji powyższych specjalistów.
Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych, w ten sposób, 
aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania, przy czym w trakcie jego realizacji 
Wykonawca jest obowiązany do co najmniej dwóch wizyt Inspektorów nadzoru inwestorskiego w w/w 
specjalnościach w każdym tygodniu podczas realizacji poszczególnych robót objętych nadzorem 
inwestorskim.
Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w w/w specjalnościach lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowlane. Zamawiający wymaga posiadania uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290). Należy przez to 
rozumieć również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
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U. z 2016r., poz. 65) potwierdzonych stosownymi decyzjami oraz być członkiem Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1)�Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 
2)�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 podstawy do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej);
3)�Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do WZ;
4)�Wykaz osób, którymi będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale V zgodnie z załącznikiem nr 4 do WZ;
5)�Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik Nr 6 do WZ;�
6)�Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 7 do WZ.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
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do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-02-01 - data opublikowania
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-> 2021-02-09 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


