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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

14-05-2019

Termin składania ofert

22-05-2019

Numer ogłoszenia

1185046

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z
dopiskiem: 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym Gminy Ropa 
prowadzonego w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” 
znak postępowania ZDP.271.6.2019 
Na Dzienniku Podawczym Gminy Ropa w terminie do dnia 22 maja 2019 roku, do godz. 14:00. 
2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22 maja 2019 roku, godz. 14:15 
4. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38 – 312 Ropa 
5. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania
jest: a) Jadwiga Kiełbasa, tel. 18/353 40 14 w. 31 b) w sprawach formalno - prawnych: Piotr Mazur, tel. 533
533 942.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jadwiga Kiełbasa, tel. 18/353 40 14 w. 31, Piotr Mazur, tel. 533 533 942

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach: Ropa i Łosie” prowadzonej w ramach projektu:
„Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi
Gorlickiej”:

Kategoria ogłoszenia
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Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Ropa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach:
Ropa i Łosie” prowadzonego w ramach projektu: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”.

Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru obejmuje nadzór nad: 
a) wykonaniem robót budowlanych, 
b) rozliczeniem finansowym zadania. 
Charakterystyka inwestycji: 
Inwestycja obejmuję skanalizowanie miejscowości położonych na terenie Gminy Ropa – Ropa i Łosie. Sieć
kanalizacyjną zaprojektowano z rur PE HD o średnicy 110 mm i 160 mm oraz z rur PCV o średnicy 200 mm
i 250 mm. Na trasie kanałów w węzłach połączeniowych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
inspekcyjne o średnicy 400 mm, studzienki rewizyjne o średnicach 1000 mm oraz komory rozprężne i
pompownie betonowe DN 1500, DN 2000, DN 2500 z pierścieniami odciążającymi w ulicach i włazach typu
ciężkiego, poza ulicami typu lekkiego. Sprawność projektowanej sieci kanalizacyjnej zapewnią
przepompownie, wyposażone w dwie pompy zatapialne, które pracować będą naprzemiennie. Zadanie
obejmuje wykonanie przewodów o łącznej długości: 
a) 7584,75 m – Ropa, b) 8595,5 m – Łosie, 
Razem sieć kanalizacyjna: 16 180,25 m. 
Razem przyłącza kanalizacyjne: 155 m 
Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jako Inspektora Nadzoru osoby
posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej dla zadań
opisanych w niniejszym Zapytaniu.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 30 listopada 2020 roku. 
2. W przypadku zmiany/wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego – termin wskazany w ust. 1
ulegnie zmianie/wydłużeniu, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie złożone w
ofercie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w
okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, w
ramach wynagrodzenia określonego w umowie, będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.  
4. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi będą regulowane fakturami częściowymi - do wysokości 75 %
wynagrodzenia umownego oraz fakturą końcową, nie mniejszą niż 25 % wynagrodzenia umownego. Faktury
będą wystawiane raz na kwartał, proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy. Pierwsza faktura
zostanie wystawiona po zakończeniu III kwartału 2019 roku. Faktura końcowa będzie mogła być
wystawiona po odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego i będzie pozostałe do zapłaty 25 %
wynagrodzenia określonego w umowie z Wykonawcą. 
5. W przypadku, gdy w wyniku prowadzonego postępowania, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta
złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia
pracowników, lub nie zawiera umów ze zleceniodawcami lub osobę fizyczna nie wykonującą działalności
gospodarczej, wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy.
Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługi w wymiarze miesięcznym nie
przekraczającym ilorazu miesięcznej wartości wynagrodzenia netto i wysokości obowiązującej minimalnej
stawki godzinowej określonej w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. 2017 r. poz. 847). Do faktur/rachunku wykonawca zobowiązany będzie dołączyć ewidencję
godzin wykonywania przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury w sposób elektroniczny za
pośrednictwem platformy, a Zamawiający jest zobowiązany do ich odbierania zgodnie z ustawą z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Załączniki

Załącznik nr 4 - projekt budowlany
Zapytanie_IN_Ropa_załączniki
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru-FINAL

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zakresie uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, potencjału technicznego oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wiedza i doświadczenie

Brak.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zakresie uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, potencjału technicznego oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego
następujące warunki udziału w postępowaniu: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1244554
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1244553
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1244552
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1.1. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada osoby skierowane do realizacji
zamówienia umożliwiającego jego realizację na odpowiednim poziomie jakości, to jest m.in: 
co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inspektora Nadzoru,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniającymi do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania
robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U.
2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały
uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) oraz
posiadająca wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zakresie uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, potencjału technicznego oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Dodatkowe warunki

Brak.

Warunki zmiany umowy

1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi
odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy. 
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminy wykonania umowy, sposoby wykonania
umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357 ¹ kodeksu cywilnego, 
b) zaistnienia nieprzewidzianych warunków fizycznych, 
c) zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności faktycznych, 
d) zaistnienia siły wyższej, 
e) zmiany przepisów prawa, 
f) trwających lub przedłużających się procedur związanych z prowadzonymi w związku z realizacją
niniejszej umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami
administracji publicznej, 
g) skrócenia lub wydłużenia robót w ramach zadania inwestycyjnego nad którym pełniony jest nadzór
inwestorski. 
4. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały
w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania umowy, sposobem wykonania umowy lub
wysokością wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, że umowa może ulec zmianie w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wówczas
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze aneksu do umowy wprowadzą do umowy
zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy. 
6. Wykonawca jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w związku z
wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę
umowy. Wniosek winien zawierać podanie podstawy prawnej żądania z przywołaniem właściwych
postanowień umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca
winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany umowy, przedstawiając w tym zakresie
stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę
umowy przez Zamawiającego. 
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7. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym Rozdziale stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana
postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga aby każda oferta zawierała następujące dokumenty: 
a) Wypełniony Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, 
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i zakresu wykonywanych przez nie czynności wg
załącznika nr 2, 
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg. załącznika nr 2a, 
d) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów
złożonych przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla
podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców.

Zamówienia uzupełniające

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – Cena – brutto – 100% 
2. Kryterium – Cena – będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia zawartej w ofercie,
a ilość punktów obliczana według poniższego wzoru: 
P = C/C¹ x 100 pkt x 100 % 
Znaczenie: 
P – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium „cena”. 
C- najniższa cena brutto spośród złożonych ofert. 
C¹ – cena brutto zawarta w ocenianej ofercie. 
100 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium „Cena” 
100 % - waga procentowa kryterium „Cena” 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów. 
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną,
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. 
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugropa
informacje z otwarcia ofert. 
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty nieoznaczonej
niezgodnie z powyższym opisem.

Wykluczenia

Brak.

Zamawiający - Beneficjent
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Nazwa

GMINA MOSZCZENICA

Adres

Samorządowa 4

38-321 Moszczenica

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183541300

Fax

18 35 41 085

NIP

7381021958

Tytuł projektu

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi
Gorlickiej

Numer projektu

RPMP.05.03.02-12-0995/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany jest Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Jest to projekt partnerski. 
Beneficjentem jest Gmina Moszczenica (lider projektu). 
Zapytanie ogłoszone jest na rzecz Gminy Ropa (partner projektu - zamawiający) współfinansującej zakres
niniejszej inwestycji. 
 
Dane Zamawiającego: 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Ropa 
Adres Zamawiającego: Ropa 733, 38 – 312 Ropa 
NIP: 738-21-30-282 
Numer telefonu: 0/18 353 40 14 
Numer fax: 0/18 353 40 14 wew. 55 
E-mail: gmina@eu-ropa.pl 
Adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugropa 
Znak postępowania: ZDP.271.6.2019 
Projekt nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” realizowany jest w ramach Oś 5. Ochrona 
środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno — 
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kanalizacyjna — spr, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WM.


