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inwestycyjnych

Tytuł

Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów 
inwestycyjnych

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 
w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1.�Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1)�na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
2)�na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego                    z 
Wykonawcą Robót Budowlanych;
3)�z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że 
działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
2.�Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy 
realizacji umowy.
3.�Zmiany w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i 
pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego  wyrażoną na piśmie, 
akceptującą kandydata na kluczowe stanowiska.
4.�Zmiany w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych.
5.�Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po 
akceptacji przez Zamawiającego.
6.�Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7.�Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
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umowy.
8.�Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie 
strony pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-09-01
1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.13.2021
2. Formularz ofertowy z załącznikami
3. Projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-09-01

Data ostatniej zmiany

2021-09-01

Termin składania ofert

2021-09-09 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA GŁUSZYCA
Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
NIP: 8862572750

Osoby do kontaktu

Paulina Janasik
tel.: 748866742
e-mail: p.janasik@gluszyca.pl

Anna  Błachotnik
tel.: 748866751
e-mail: a.blachotnik@gluszyca.pl

Części zamówienia
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Część: 1

Tytuł części 1

pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: 
„Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych.”
2.�Usługa związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesem 
inwestycyjnym, egzekwowaniem od Wykonawcy robót budowlanych uprawnień, rękojmi i gwarancji.
3.�Zakres czynności obejmuje w szczególności:
1)�organizację, koordynację oraz nadzór – od sprawdzenia dokumentacji projektowej po prace 
budowlane;
2)�wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, w 
szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.);
3)�koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego;
4)�prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów z narad;
5)�dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
6)�rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac, ewentualnie inicjowanie 
spotkań w ramach bieżących potrzeb;
7)�uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej 
przez Wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji 
i rękojmi;
8)�zgłaszanie i uzasadnianie zgłoszenia wad i usterek wykonawcy robót budowlanych.
4.�Roboty będą polegać na:
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1)�wykonaniu robót ziemnych;
2)�wykonaniu dróg i zjazdów;
3)�wykonaniu kanalizacji deszczowej;
4)�wykonaniu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
5)�wykonaniu wodociągu;
6)�wykonaniu kanalizacji sanitarnej;
7)�wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia.
5.�Szczegółowy zakres zamówienia przewidzianego do nadzoru inwestorskiego określa 
dokumentacja dostępna na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszonego przetargu pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/476024
6.�Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami prawa.
7.�Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do zapewnienia systematycznego monitorowania 
przebiegu realizacji inwestycji oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych 
nieprawidłowościach.
8.�Inspektor nadzoru będzie organizował narady koordynacyjne pełnobranżowe, w zależności od 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
9.�Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do obecności na placu budowy przynajmniej 1 raz w 
tygodniu.

Okres gwarancji

-

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wałbrzyski

Gmina

Głuszyca

Miejscowość
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Głuszyca

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu wykazania przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia polegającego na pełnieniu 
funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego dla zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swoim 
zakresem budowę, przebudowę lub remontu dróg, roboty elektryczne i sanitarne o wartości minimum 
1 500 000,000 PLN brutto.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

W celu wykazania przez Wykonawcę dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobami posiadającymi 
wiedzę i doświadczenie do pełnienia niżej wymienionych funkcji:
1)�dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
branży konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, która będzie pełniła funkcję koordynatora w stosunku 
do inspektorów nadzoru pozostałych dwóch branży, tj. elektrycznej i sanitarnej;
2)�dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
branży elektrycznej;
3)�dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
branży sanitarnej.
Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach przez jedną �osobę pod 
warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis
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Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia (aktualnie opłacona składka polisy) od 
odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej                         z przedmiotem 
zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - waga 60%
C = (cena najniższa z oferowanych / cena oferty badanej) x 60 pkt, gdzie C- liczba uzyskanych punktów

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

(D) Dyspozycyjność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - waga 40%
1) za co najmniej 2 i więcej dodatkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu - 40 pkt
2) za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu - 20 pkt
3) za brak dodatkowych dni pobytu na placu budowy w tygodniu - 0 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-09-01 - data opublikowania
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-> 2021-09-09 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


