
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

22-05-2019 

Termin składania ofert 

31-05-2019 

Numer ogłoszenia 

1186340 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
(lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie 
do dnia 31.05.2019r. do godziny 12.00 lub przesłać na adres Zamawiającego za 
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019r., o 
godzinie 12.15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – 
I piętro). Kopertę należy opisać: 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice 
Oferta – Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, 
konstrukcyjnej i drogowej dla zadania p.n.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice – etap II” 
CZĘŚĆ NR ………Nie otwierać przed 31 maja 2019 r. do godz. 12:15 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

tel. (0-52) 397-24-50, w godz. od 8.00 do 14.00. 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części, z których każda obejmuje pełnienie 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w następującej branży:  
Cześć I - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 



Część II - konstrukcyjno-budowlanej,  
Część III - inżynieryjnej drogowej.  
dla robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0321/17 pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie 
Aglomeracji Chojnice- etap II”, o wartości netto ok.15,6 mln zł .  
UWAGA: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU: 
1. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 
2013r. poz. 1409) czynności nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane w ofercie 
Wykonawcy.  
2. Ścisła współpraca z inspektorem wiodącym, którym będzie osoba pełniąca funkcję 
inspektora branży sanitarnej. 
3. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie 
realizacji projektu oraz działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 
okresie realizacji inwestycji. 
4. Nadzór nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót 
budowlanych w zakresie branży, w której Wykonawca pełni nadzór inwestorski. 
5. Zapewnianie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swoich działań 
z wymaganiami Zamawiającego, w tym niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej 
realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin 
zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej 
okoliczności; 
6. Przestrzeganie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie 
realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać 
jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji poufnej oraz nie podawać jej do 
wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego; 
7. Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w 
konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy; 
8. W trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora ma on obowiązek 
obecności na budowie taką ilość dni jaką oferował na etapie składania ofert. Minimalna ilość 
pobytów na budowie to 1 raz w tygodniu przez co najmniej 8 godzin. W przypadku, gdy 
Wykonawca oferuje większą liczbę pobytów na budowie w tygodniu, każdy następny pobyt 
musi trwać minimum 4 godziny. 
9. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego nadzoru autorskiego inspektor nadzoru 
zobowiązany jest do współpracy z osobą/osobami pełniącymi taki nadzór w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
10. Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych mu informacji i 
wyjaśnień dotyczących danego zadania inwestycyjnego, w zakresie zgodnym z przedmiotem 
pełnionego nadzoru inwestorskiego; 
11. Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy robót budowlanych z 
jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na 
roboty budowlane jaką ten zawarł z Zamawiającym;  
12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 
wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez 
Zamawiającego polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy robót budowlanych mające 
na celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków 
prawnych. W przypadku gdyby takie skutki wywołało Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu; 



13. W przypadku gdy zachodzi konieczność powierzenia Wykonawcy robót budowlanych 
realizacji dodatkowych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o tym pisemnie. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i 
prawne możliwości dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu na Kontrakt, oraz 
wycenę robót dodatkowych w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
UWAGA: Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru zawarty jest w cz. II A i B 
specyfikacji przetargowej. Specyfikacja przetargowa wraz z wyciągiem z dokumentacji 
projektowej oraz niezbędnymi załącznikami do przetargu znajduje się na stronie www 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod nast. linkiem: 
http://gzgkchojnice.pl/bip/przetargi/otwarte 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: pomorskie Powiat: chojnicki Miejscowość: Charzykowy, Funka , Ciechocin  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ) czynności nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlanymi branży elektrycznej, konstrukcyjnej i drogowej realizowanych w 
ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0321/17 pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice- etap II". 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia składa się z trzech części, z których każda obejmuje pełnienie 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w następującej branży:  
Cześć I - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 
Część II - konstrukcyjno-budowlanej,  
Część III - inżynieryjnej drogowej.  
dla robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0321/17 pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie 
Aglomeracji Chojnice- etap II”. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zakres 
obowiązków inspektorów nadzoru obejmuje pełnienie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ) czynności nadzoru 
inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, konstrukcyjno-budowlanej i inżynieryjnej drogowej. 



Kod CPV 

71520000-9 

Nazwa kodu CPV 

Usługi nadzoru budowlanego 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane] 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 

Załączniki 

• Specyfikacja przetargowa  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Wiedza i doświadczenie 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert sprawował obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
minimum 2 zakończonych i odebranych protokołem odbioru końcowego zadaniach z zakresu 
budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.). Wartość każdej z 
usług nie może być mniejsza niż  
- dla Części I – 2.200,00 zł netto 
- dla Części II – 20.000,00 zł netto 
- dla Części III – 30.000,00 zł netto 

Potencjał techniczny 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



a) osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych, posiadającą wyższe wykształcenie 
techniczne oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 
letnie doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie 
funkcji kierownika budowy, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
b) osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności budowlano-
konstrukcyjnej bez ograniczeń lub równoważne oraz, co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika 
budowy. 
c) osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, 
posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez 
ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika budowy. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy OC 
, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż : 
Dla części I : 2.000,00 zł. 
Dla części II: 20.000,00 zł  
Dla części III: 30.000,00 zł 
Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część warunek jest spełniony jeżeli 
wysokość ubezpieczenia OC Wykonawcy jest nie mniejsza niż łączna wartości OC dla każdej 
części, dla której Wykonawca składa ofertę. 

Dodatkowe warunki 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk inspektorów nadzoru przez jedną osobę. 

Warunki zmiany umowy 

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
jedynie w sytuacjach i na zasadach wskazanych poniżej. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 
• konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie 
zamówienia podstawowego, 
• z powodu nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 
• wystąpienia różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 
generalnego, 
• aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 
• zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 
zamówienia, 



• ustalenia innych warunków płatności, 
• zmiany kluczowego personelu wykonawcy/ zamawiającego, 
• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego  
stanu prawnego. 
• podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zmieniającego zasady i terminy 
jej realizacji. 
Szczegółowe zasady i tryb zmiany istotnych warunków umowy zawiera wzór umowy 
stanowiąca załącznik do SP. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 
VII.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SP - wzór, 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 
c) Wykaz wykonanych głównych usług wykonanych i zakończonych przed upływem terminu 
składania ofert dla każdej części na którą Wykonawca składa ofertę, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SP - wzór. Dowody należy załączyć tylko dla usług 
potwierdzających spełnianie wymaganego warunku. 
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 
- poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie/ wykonywanie usługi 
zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231), 
- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, w którego treści 
zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 
Za główne usługi Zamawiający uzna usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub funkcji kierownika budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu 
budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 
2016r. poz. 290 ze zm.) 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz. 
c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SP - 
wzór. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz. 
d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia budowlane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SP - 
wzór. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedno wspólne 
oświadczenie. 
e) Kopię opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 



że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek będzie zsumowany z dokumentów przedłożonych przez 
Wykonawców. 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz 
wymagane warunki podlegać będą ocenie.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się 
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
- cena oferty – 60 pkt 
- ilość dni pobytu na budowie w tygodniu inspektora nadzoru – 40 pkt  
A. Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :  
KC= Cn/Cob* 60  
Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
CN - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em) 
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em ) 
Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 
– 60 pkt 
B. Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii ilości dni pobytu na budowie inspektora 
nadzoru w tygodniu – (KI) wg wzoru: 
Minimum 1 dzień w tygodniu – 0 pkt 
2 dni w tygodniu – 10 pkt 
3 dni w tygodniu – 20 pkt 
4 lub więcej dni w tygodniu – 40 pkt 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 
– 40 pkt 
Oferty, w których nie wpisano ilości dni pobytu na budowie Inspektora nadzoru, lub wpisano 
mniej niż 1 dzień w tygodniu będą odrzucane jako niezgodne z SIWZ. Ilość dni należy podać 
w pełnych dniach. 
C. Sposób obliczania punktów. 
Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach  
K = KC+KI 
gdzie : 
K - ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy, 
KC - ilość punktów w kategorii cena, 
KI - ilość punktów w kategorii ilości dni pobytu na budowie inspektora nadzoru 
inwestorskiego w tygodniu 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt. 
UWAGA: Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części przedmiotu zamówienia 



osobno i zawrze umowę z Wykonawcą/ami których oferty uzyskały najwyższą liczbę 
punktów w każdej z części . 

Wykluczenia 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda 
załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SP - wzór. 
W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną (we własnym imieniu); 
b) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)albo 
informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SP – wzór). 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHOJNICACH 

Adres 

Drzymały 14 

89-620 Chojnice 

pomorskie , chojnicki 

Numer telefonu 

52 397 24 50 

Fax 

52 396 18 66 

NIP 

5552032319 

Tytuł projektu 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie 
Aglomeracji Chojnice - etap II 

Numer projektu 



POIS.02.03.00-00-0321/17-00 
 


