
Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

1125844

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem 
na język polski.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi, 
ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap nie później niż do dnia 27.07.2018 r. do godz. 10.00
5. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin
jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
zwrócone Wykonawcom nie otwierane.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i 
adresem Wykonawcy oraz adresem zamawiającego:
PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap, a także posiadać dodatkowe 
oznaczenie tj.: Nadzór inwestorski - Nie otwierać przed 27.07.2018 r. godz. 10.15.

Szczegółowy opis sposobu złożenia ofert zawarty został w Rozdziale III pkt. III.1 specyfikacji 
istotnych warunków zapytania ofertowego stanowiącej załącznik do niniejszej informacji o 
ogłoszeniu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Sereda – Koordynator projektu, Kierownik Oczyszczalni

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 876150218



Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
inwestycji związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki 
osadowej oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bagiennej, Okrzei i 
Cmentarnej w Gołdapi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: gołdapski Miejscowość: Gołdap 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Gołdap 
poprzez rozbudowę systemu odbioru ścieków, uzupełnioną o elementy modernizacji i rozbudowy 
systemu gospodarki osadowej i przebudowy zestawów hydroforowych SUW Gołdap

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
inwestycji związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki 
osadowej oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bagiennej, Okrzei i 
Cmentarnej w Gołdapi.
Nadzór inwestorski sprawowany będzie w oparciu o zakres czynności wynikający z przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.) określających
obowiązki inspektora nadzoru, a ponadto, także:
a) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, 
użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno – budowlanymi, normami, a 
także z zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a 
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;
c) koordynowanie robót budowlanych poszczególnych branż;
d) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 



odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
robót budowlanych;
e) składanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów z działalności objętej przedmiotem 
zamówienia, a dotyczącej prowadzenia nadzoru inwestorskiego w tym postępów w zakresie 
realizacji procesu inwestycyjnego wraz z dokumentacją zdjęciową.
sprawozdania – raporty, powinny być składane, każdorazowo w terminie 3 dni roboczych po 
zakończeniu miesiąca kalendarzowego, a także powinny zawierać co najmniej:
- opis postępu prac,
- nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane,
- opis ewentualnych problemów i zagrożeń, w szczególności dotyczących terminu zakończenia 
robót oraz podjętych działań w celu ich usunięcia,
- fotografie dokumentujące postęp robót,
- wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej;
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
g) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i 
odbioru końcowego;
h) przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez 
Zamawiającego z Wykonawcami robót;
i) potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i 
Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;
j) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz 
sporządzanie protokołów z narad;
k) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. 
zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);
l) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;
m) doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na 
celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi 
Zamawiającego;
n) ocenianie i zatwierdzanie postępu prac oraz wystawianie przejściowych świadectw płatności 
wraz z wyodrębnieniem, klasyfikacją kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu,

oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego
71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi 
71540000-5 - usługi zarządzania budową

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem, przedstawiony został w dokumentacji 
technicznej, udostępnionej na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem:
https://bip.pwik.goldap.pl/?q=node/18 
wartość robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim opiewa na 9 347 910,23 zł brutto

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego



Dodatkowe przedmioty zamówienia

71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi 
71540000-5 - usługi zarządzania budową

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia 
od daty podpisania umowy do 30.11.2019 r.

Załączniki

• Załącznik nr 5 - wykaz usług 

• Załącznik nr 4 - wykaz osób 

• Załącznik nr 3 - wzór umowy 

• Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

• Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

• specyfikacja istotnych warunków zapytania ofertowego 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie - wykonywał, sprawował nadzór nad minimum jedną robotą budowlaną polegającą na 
budowie, modernizacji, przebudowie oczyszczalni ścieków oraz jedną robotą budowlaną polegają 
na budowie sieci kanalizacji sanitarnych, wodociągowych o długości nie mniejszej niż 500 mb w 
terenach miejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888100
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888095
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888096
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888097
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888098
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888099


Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że
dysponuje osobami zdolnymi do jego wykonania, wskazanymi poniżej, a które predestynowane 
będą do pełnienia następujących funkcji:

Inspektor Nadzoru w specjalności branży sanitarnej 
posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych 
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowlane w tej specjalności;

Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie konstrukcji i architektury obiektu lub inne 
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w 
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej
posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności 
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowlane w tej specjalności,

Inspektor Nadzoru w specjalności branży elektrycznej
posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimum
w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowlane w tej specjalności; 

Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 65) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i 



finansowej

Warunki zmiany umowy

Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić między innymi w następujących 
przypadkach:
a) Zmiana terminu wykonania Umowy - na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy 
zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy – 
w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zmiana pracy, 
rezygnacja, inne zdarzenia losowe, zmiany organizacyjne stron itp.) 
c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - przedstawiony na załączniku nr 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego 
c) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 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 rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 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 usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - przedstawiony na załączniku nr 5 do SIWZ, 
Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena za wykonanie zamówienia - 100% 
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym 
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów 
wg. wzoru:



(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 10 pkt

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę 
matematyczną w zakresie zaokrąglania. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny 
oferty.

Wykluczenia

1. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy 
Wykonawców, którzy w szczególności:
nie spełniają warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Generała Sikorskiego 9a

19-500 Gołdap (miasto)

warmińsko-mazurskie , gołdapski

NIP

8471383832

Tytuł projektu

Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w 
Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap



Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0084/17-00
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