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Ogłoszenie
Numer

Id

2020-322-20808

20808

Powstaje w kontekście projektu
RPPK.03.01.00-18-0076/17 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego
zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej

Tytuł

Zapytanie ofertowe nr.2
na „Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach realizacji projektu
pn. Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego
wraz z przyłączem do sieci dystrybucji
energii elektrycznej”
Zamówienia uzupełniające
nie są przewidywane

Warunki zmiany umowy
1.Wzór umowy stanowi Załącznik 7 do Zapytania ofertowego
2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oprócz określonych poniżej.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy wystąpi co najmniej jedna okoliczność
przewidziana we wzorze umowy (Załącznik 7 do Zapytania ofertowego) na podstawie ust.6.5.2 pkt.20
ppkt a) Wytycznych.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2020-12-07
1. Zapytanie ofertowe nr.2 nadzór
2. załącznik 7_wzór umowy
3. załączniki od 1 do 6
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4. załącznik nr8 część 1
5. załącznik nr8 część 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-12-07

2020-12-07

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2020-12-16 12:00:00

2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z
o.o.
Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8671993417

Osoby do kontaktu
Roman Wadas
tel.: 691 080 597
e-mail: rwadas@zchsiarkopol.pl,

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Kompleksowy nadzór inwestorski
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi inne

Opis
1.Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. „Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach
realizacji
projektu pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika
retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej” jest pełnienie funkcji
nadzoru
inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) , we wszystkich branżach robót wynikających
z projektu budowlanego oraz opracowanej dokumentacji wykonawczej . Roboty budowlane i
instalacyjne podlegające usługom nadzoru inwestorskiego będą realizowane w dwóch etapach
inwestycji stąd nadzór inwestorski będzie obejmował etap wykonania niwelacji terenu oraz etap
budowy farmy fotowoltaicznej.
2. Przez pełnienie w/w czynności należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad robotami
budowlanymi przez Wykonawcę dysponującego zespołem wykwaliﬁkowanych osób, posiadających
stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej
początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru robót budowlanych oraz ich
monitoring w okresie gwarancji i rękojmi . Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i
26 oraz
art. 27 (dla koordynatora zespołu) ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332)
3. Sprawowany nadzór inwestorski wymagany będzie w zakresie robót budowlanych
w branży: konstrukcyjno-budowlanej , elektrycznej , drogowej oraz innych wynikających
z dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby do kierowania pracami zespołu nadzoru
inwestorskiego
powołał koordynatora będącego jednocześnie członkiem zespołu.
5. Opis inwestycji oraz jej zakres ,który obejmuje nadzór inwestorski przedstawiony został w
dokumentacji
projektowej którą stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ – wyciąg z Projektu budowlanego
6. Przedmiot zamówienia jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 Poddziałanie 3.1 Rozwój OZE
II. Zakres obowiązków Nadzoru inwestorskiego
a. Weryﬁkacja i sprawdzenie opracowywanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji
projektowej w szczególności projektu wykonawczego i jego zgodność z Projektem budowlanym
b. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – przy czym Koordynator zespołu z
częstotliwością wizyt na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu (każda z wizyt na budowie
musi trwać minimum 2 godziny ) oraz w zależności od prowadzonych prac przez odpowiedniego
inspektora branżowego . Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny co należy
rozumieć ,że wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym
limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności oraz z odpowiedzialności za prawidłową
realizację projektu.
c. Pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, dodatkowo
inspektorzy nadzoru zobowiązani są do prowadzenia książki obecności, która będzie się znajdowała
u Zamawiającego .
d.

Kontrola zgodności realizacji inwestycji oraz egzekwowanie właściwej jakości materiałów ,

instalacji , wyposażenia , urządzeń technicznych z dokumentacją projektową oraz specyﬁkacją
techniczną producentów urządzeń.
e. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru przez osoby posiadające uprawienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w
szczególności z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane- tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) i zasadami wiedzy
technicznej.
f. Analiza dokumentacji technicznej i projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyﬁkowania
problemów i podjęcia działań zaradczych.
g. Wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez Kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania.
h. Czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji inwestycji.
i. Udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcom robót budowlanych odnośnie wszelkich
wątpliwości powstałych w toku realizacji robót.
j. Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy.
k. Podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-ﬁnansowym robot oraz informowanie Zamawiającego o konieczności
ewentualnej aktualizacji w/w harmonogramu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, stanowiącego
podstawę wprowadzenia przedmiotowych zmian.
l. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i dostaw oraz egzekwowanie usunięcia
stwierdzonych wad i usterek.
m. Sprawdzanie i odbiór robót oraz prac instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających.
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n. Dokonanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbioru
technicznego poszczególnych instalacji oraz odbioru końcowego inwestycji ,testów urządzeń i w
przekazywaniu obiektów do użytkowania.
o. Kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie instrukcji obsługi , weryﬁkacja
obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe,
zamienne.
p. W przypadku wyniknięcia po zakończeniu inwestycji kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami robót budowlanych, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego
uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie
niezbędnych dokumentów w tym m.in. opinii, weryﬁkacji itp. przez cały okres udzielonej przez
Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi.
q. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad w
okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem w okresie 5 lat od przekazania inwestycji
do użytkowania.
r. Nadzorowania inwestycji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,
oraz na każde żądanie zamawiającego, a także w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy
obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych.
s.

Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu o zaistniałych okolicznościach mogących mieć wpływ na

jakość, rzetelność, terminowość wykonania nadzorowanych robót budowlanych.
t. Udział w naradach technicznych, problemowych i w innych spotkaniach, które będą prowadzone w
razie potrzeby oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji
o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót.
u. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji
projektu oraz udzielanie wyjaśnień.
v. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych
do stosowania w budownictwie.
w. Kontrola wykonawcy pod względem zgłoszonych podwykonawców

Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji
adres
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Kraj

Województwo

Polska

podkarpackie

Powiat

Gmina

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg

Miejscowość
Tarnobrzeg

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, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, z należytą
starannością wykonał co najmniej jedną usługę w ramach której pełnił funkcję nadzoru
inwestorskiego
lub kierownika budowy lub robót podczas budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy całkowitej co
najmniej 600 kWp.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże , że dysponuje osobami zdolnymi
do realizacji zamówienia tj. :
a)Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, który spełnia łącznie
następujące warunki: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub odpowiednie do przedmiotu zamówienia ważne
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
który w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
robót lub budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej przy co najmniej 1 inwestycji obejmującej
niwelację terenu niwelację terenu gdzie objętość materiału na wypełnienie i utwardzenie wynosiła
co najmniej 20 000,00m 3.
b)Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej ,który spełnia łącznie następujące
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warunki: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa , oraz który w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję inspektora
nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót lub budowy w branży elektrycznej przy co najmniej 1
inwestycji obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy całkowitej co najmniej 600 kWp.
c)Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, który posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiednie do realizacji
przedmiotu zamówienia ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót lub budowy w branży drogowej

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest on ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę który jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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,
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Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Kryterium Cena brutto (C) - znaczenie w ocenie 90% = 90 pkt , obliczane wg. wzoru:
Liczba punktów = (C min. /C of.) x 90 pkt
Gdzie: C min. – Cena najniższa spośród wszystkich ofert
C of. -Cena podana w ofercie badanej
Liczba uzyskanych pkt. jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Według kryterium „Liczba wizyt na budowie koordynatora zespołu nadzoru ” ofercie wykonawcy zostaną
przyznane punkty zgodnie z poniższą tabelą :
2 wizyty tygodniowo 0 pkt
3 wizyty tygodniowo 3 pkt
4 wizyty tygodniowo 6 pkt
5 wizyt tygodniowo 10 pkt

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-12-07 - data opublikowania
-> 2020-12-16 12:00:00 - termin składania ofert
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-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.
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