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Zapytanie stosownie do rozdz. 6.5.1.2) wytycznych  
 
 

Zapytanie na potrzeby udzielenia zamówienia -  
 Procedura Rozeznania Rynku 

dla sprawowania nadzoru inwestorskiego  
na zadaniu nr 9 

modernizacja oczyszczalni ścieków  
obejmującym dostawę i montaż kolektorów słonecznych 

oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne LED   
w ramach projektu  

"Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności 
energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie 

energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu" 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa projektu/ zadania inwestycyjnego)  
Zamówienie jest przewidziane do realizacji w ramach działania  

2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0067/17-00 

 
 

Podstawa prawna: 

„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
-Ministerstwo Rozwoju, (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017). 

Zaproszenie do złożenia oferty na w/w usługę 

Zakres zadania objętego nadzorem obejmuje: 
1) Dostawa i montaż zestawu solarnego składającego się z 5 kolektorów płaskich o min. mocy 

wyjściowej 1300Wkażdy oraz zasobnika 500l. Zasobnik solarny wyposażony w dwie 
wężownice; dolna do podłączenia kolektorów słonecznych; górna do podłączenia c.o. budynku. 
Obieg czynnika solarnego z wykorzystaniem grupy pompowej dwudrogowej. Instalacja 
zabezpieczona naczyniami wzbiorczymi oraz zaworami bezpieczeństwa 6 bar. Sterowanie 
pracą instalacji solarnej za pomocą automatyki. 

 
2) Wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. 

Oś. Zewnętrzne – wymiana 33 szt. źródeł światła, żarówki sodowe 70W na żarówki 
energooszczędne LED o strumieniu świetlnym (lm): minimum 6000lm. 



 
Oś. Wewnętrzne – demontaż 99 szt. opraw sufitowych i montaż opraw i źródeł światła 
energooszczędnych LED o mocy 24-64W 

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna, kosztorysowa (do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego) 
 

Skład personalny Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – 
Inspektor Nadzoru branży sanitarnej– Koordynator, 
Inspektor Nadzoru branży elektrycznej. 
Zamawiający dopuszcza: 
1) W przypadku posiadania stosownych uprawnień budowlanych jedna osoba może sprawować 

nadzór w dwóch branżach, 
2) w składzie Zespołu Inspektorów –Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. 
3) Innych wysokokwalifikowanych specjalistów, jeżeli Wykonawca uzna konieczność ich 

obecności w Zespole. 
 

Inspektor Nadzoru Koordynator  jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. 
Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej,  w szczególności 
wynikającej  z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, zapewni czasowe zastępstwo 
specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji 
robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV 
proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego. 

 

Termin zakończenia realizacji zamówienia – nie później niż do 2019-01-31. 

Zamawiający zastrzega obowiązek Wykonawcy świadczenia nieodpłatnych usług na jego rzecz do 
czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i rozliczenia 
inwestycji  oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. 

I. Zakres obowiązków Wykonawcy. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za rozliczenie, nadzór  nad realizacją montażu i  koordynację 
realizacji Projektu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zapoznania się z dokumentacją techniczną w celu zidentyfikowania możliwych obszarów 
problemowych  i przedstawienia Zamawiającemu  niezbędnych działań  zaradczych w ciągu  15 
dni od otrzymania dokumentacji technicznej, 

2) współpracy z Zamawiającym w zakresie konsultacji oraz doradztwa technicznego przy 
przygotowaniu Opisu Istotnych Warunków Zamówienia w celu wyłonienia Wykonawcy,   

3) przygotowywania odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców w trakcie 
postępowania przetargowego, dotyczące zagadnień technicznych Projektu  oraz na żądanie 
Zamawiającego udział w badaniu ofert, 

4) kontroli jakości prac montażowych oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń,  



 
5) udziału w odbiorach częściowych i końcowym,  przeglądach gwarancyjnych  i odbiorze 
pogwarancyjnym,    

6) podejmowania czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora, 

7) uczestniczenia w kontrolach, sporządzaniu i archiwizacji wszelkich dokumentów 
wymaganych przepisami prawa i programem POIiŚ 2014-2020 w zakresie realizowanego projektu, 

8) przebywania na placu prac montażowych przez czas niezbędny do należytego wykonania 
niniejszej umowy,  z zastrzeżeniem, że Koordynator jest zobowiązany do pobytu co najmniej dwa 
razy w tygodniu (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych prac wynikających                       
z przyczyn zewnętrznych niezależnych od wykonawcy); potwierdzeniem obecności inspektora 
nadzoru będzie wpis w dokumentacji z realizacji zadania. 

3. Zadania Wykonawcy: 

1) ponosi  pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującym prawem, 
programem POIiŚ 2014-2020, ustawą Prawo zamówień publicznych, umową zawartą pomiędzy 
Gminą Milejów  i Instytucją Zarządzającą oraz wykonawcą  w zakresie przewidzianym projektem , 

2) w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym metody 
składania i wzory wszystkich wymaganych  raportów inspekcyjnych,  protokołów odbiorów 
częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w  użyciu w ramach realizacji 
Projektu, 

3) zapewnia  pełny  nadzór inwestorski, 

4) systematycznie monitoruje i dokumentuje postępy w realizacji Projektu zgodnie z 
dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami, 

5) będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i sprawdzanie  harmonogramów rzeczowo-
finansowych  całego Projektu, 

6) organizuje i prowadzi narady techniczne, problemowe i inne spotkania, które będą 
prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż  1 raz w miesiącu oraz przygotowuje notatki i 
raporty w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na 
postęp prac; w spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt, 

7) jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji 
prac, 

8) jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie  próśb Wykonawcy robót 
montażowych zgodnie z obowiązującym prawem; wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres 
umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego, 

9) weryfikuje, analizuje i wstępnie akceptuje do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę 
robót montażowych,  



 
10) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych w celu realizacji w 
drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem projektu Wykonawca jest 
odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym, 

11) jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego 
Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany 
Zamawiający w obszarze realizacji projektu, 

12) sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności 
zapobiega zastosowaniu materiałów i urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. Sprawdza czy wszystkie używane materiały i urządzenia posiadają świadectwa, 
deklaracje i certyfikaty jakości, 

13) wnioskuje o wprowadzenie do projektu technicznego  zadania uzupełnień lub modyfikacji 
zastosowanych rozwiązań w razie stwierdzenia: 

a) wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, 

b) zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ 
na przyszłe funkcjonowanie obiektu, 

14) sprawdza i odbiera roboty ulegających zakryciu lub zanikające; dodatkowo  uczestniczy w 
odbiorach częściowych i końcowym, sporządza protokoły ze spotkań  odbiorowych, 

15) wydaje kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dokumentacji z realizacji 
zadania dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i 
stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych; sprawuje nadzór nad ilością i terminowością 
wykonywanych robót, 

16) ma obowiązek zawiesić roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne, 

17) weryfikuje obmiary każdego etapu prac montażowych,  

18) dokonuje weryfikacji  dostarczonych przez Wykonawcę robót montażowych rozliczeń przed 
dokonaniem płatności przed Zamawiającego, 

19) jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i 
zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót montażowych, 

20) sprawdza i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację powykonawczą 
sporządzoną przez Wykonawcę robót montażowych, 

21) nadzoruje wszystkie próby związane z odbiorem technicznym i rozruchem technologicznym 
oraz jest  zobowiązany do uczestniczenia w próbach końcowych, 

22) sporządza dokumentację z przeglądów  gwarancyjnych obejmującą: wykaz usterek  i wad, 
wskazanie przyczyn  powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia , sporządzenie 
kalkulacji  (kosztorysu) dotyczących powstałych usterek i wad, 



 
23) po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w 
umowie z Wykonawcą,  które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu, 

24) przy udziale Kierownika robót kompletuje i sprawdza  dokumentację odbiorową, 

4. Wymagania dotyczące sprawozdawczości,  harmonogramów i płatności: 

1) Wykonawca aktywnie wspiera działania Zamawiającego w szczególności uczestniczy przy 
sporządzaniu sprawozdań i raportów oraz wniosków o płatność.  

2) Sposób i forma rozliczenie rzeczowo-finansowego inwestycji przygotowanego przez 
wykonawcę robót wymagają akceptacji Koordynatora z uwzględnieniem wytycznych  POIIŚ 2014-
2020.  

3) Koordynator przygotowuje informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na 

majątek środków trwałych  PT. 

Wymagania/warunki stawiane Wykonawcy: 

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /potencjał kadrowy; 
 Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy 
dysponują  lub będą dysponować co najmniej  2 osobami wchodzącymi w skład Zespołu 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, w tym co najmniej osobą dla każdej branży posiadającą 
minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień, do 
nadzorowania robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r., (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze  zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami 
nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach: 
1) instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska lub instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych ; 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych.   
Z uwzględnieniem, iż w przypadku posiadania stosownych uprawnień budowlanych jedna osoba 
może sprawować nadzór w dwóch branżach. 
 
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą 
wykaz osób do wykonania zamówienia oraz - kopię uprawnień zawodowych i aktualne 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa). 
 
Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny:  
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, na formularzu będącym 
załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do 
pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku). 
4. Do oferty należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenie wskazane w  
niniejszym zapytaniu ofertowym. 
5. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów —
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych dokumentów winne być wypełnione, a w 
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się 
składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów. 



 
6. Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. 
7. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentacji 
Wykonawcy. 
8. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo 
musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
9. Wymagane dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginału. 
10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca. 

 
5.2. 
1) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 

się z przedmiotem i warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy.  
2) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

cenowym powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

3) Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie prace i czynności niezbędne dla 
wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

4) Cenę oferty jest ceną ryczałtową. 
5) Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT), w tym: 

cena netto (bez VAT); kwota podatku od towarów i usług (VAT). 
6) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT). 
7) Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w PLN 

cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku(grosze).Stawka VAT 
musi być określona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8) W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie za wiążącą 
Zamawiający uzna wartość podaną słownie. 

9) Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
10) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w „Formularzu ofertowym", 

stanowiącym załącznik do zapytania. 
11) Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.  
 
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1)Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy — wg załączonego wzoru 

(Załącznik do niniejszego zapytania); 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wypisu z rejestru lub ewidencji —wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 

3) (Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań/warunków stawianych przez 

Zamawiającego)   wykaz osób do wykonania zamówienia oraz dotyczące tych osób - kopię 



 
uprawnień zawodowych i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 

Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa). 

Miejsce i termin złożenia oferty : 
 Ofertę  oznaczoną napisem „SWŚ NI PEE” należy złożyć w nieprzejrzystym 
opakowaniu/kopercie/ w siedzibie Zamawiającego Spółki Wodno - Ściekowej w Milejowie 21-
020 Milejów, ul. Klarowska 23 /budynek biurowy/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
2018-02-19, godz. 10:00 
 

Proces i kryteria wyboru oferty. 

Zamawiający podda złożone oferty ocenie formalnej – ze względu na kompletność oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów 

jak również złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.  

 Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej opisane warunki formalne jest: 

Cena ofertowa  -   100%  

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

Zastępca Prezesa Czubacki Sławomir - e-mail: s.czubacki@milejow.pl 

Wadium - nie dotyczy. 

Pozostałe informacje 

1) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w wyznaczonym przez siebie 
terminie. 

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

3) Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
wobec zamówienia nie stosuje się ustawy PZP.  

Sporządził:  

/-/ Sławomir Czubacki  

 

             Zatwierdzam:
  

Prezes  
/-/ Andrzej Kanaszewski  

 

W załączeniu: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  


