
 
O G Ł O S Z E N I E  
Wójt Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6, 55 –020 Żórawina
Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w ramach zamówień publicznych o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. 
I. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie zadania; 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie
W zakresie:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadaniem wykonawcy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
robót  budowlanych  w zakresie  zadania  pod nazwą:  „Rozbudowa oczyszczalni  ścieków w 
Żórawinie”. Zadanie obejmuje:
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej  
b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej     
c) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej  

Wykonawca zobowiązany jest do:
-  kontroli dokumentacji projektowej Wykonawcy
-  czuwania nad realizacją harmonogramu
-  nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę 
pozwolenia na budowę
-  przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy
-  zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie
-  koordynacji robót budowlanych
-  zorganizowania i uczestniczenia w rozruchu technologicznym wbudowanych maszyn i 
urządzeń
-  organizacji i dokonywania odbiorów w terminach określonych w umowie z Wykonawcą, a 
także umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego udziału w komisjach odbiorowych
-  nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu 
budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
-  rozliczania finansowego inwestycji, sprawdzania prawidłowości dokumentów 
przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności określonych w umowie z 
Wykonawcą
-  czuwania nad realizacją pozostałych obowiązków Wykonawcy i uprawnień Zamawiającego 
wynikających z umowy z Wykonawcą
-  wykonywania czynności określonych w umowie w sposób gwarantujący zachowanie 
terminów określonych w umowie z Wykonawcą
-  wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla 
Zamawiającego na podstawie stosownego upoważnienia wydanego do danej czynności
-  kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz 



prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót
-  obecność na budowie co najmniej 4 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego oraz Wykonawcy robót i dokumentowania swoich wizyt wpisem do 
dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone oraz na 
każde żądanie Zamawiającego
-  sprawdzanie kosztorysów na roboty podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i 
zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania
-  koordynowanie prac inspektorów branżowych
-  rozliczanie końcowe finansowe robót budowlanych zgodnie z umową z Wykonawcą robót
-  skompletowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie
-  wyznaczania terminów prób w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych, 
uczestnictwa i nadzoru nad próbami
-  wystawiania Wykonawcy robót budowlanych świadectwa, potwierdzającego pozytywny 
wynik prób
-  stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora
-  współpraca z Inwestorem, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych 
robót budowlanych
-  wykonanie czynności wynikających z udzielonej przez wykonawcę 36 miesięcznej 
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych 
przez inwestora do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi
-  zawiadomienie wykonawcy robót budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie 36 
miesięcznej gwarancji i rękojmi
-  sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych 
w okresie 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi
-  sporządzenie protokołu pousterkowego

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): -  71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

II.  Dokumentację  przetargową  można  otrzymać  w  Urzędzie  Gminy  Żórawina
ul.  Kolejowa  6,  pok.  23,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  800 –  1400 lub  pocztą. 
Obowiązującą  formą  przetargu  jest  forma  pisemna.  Zamawiający  dopuszcza  przesyłanie 
dokumentów  lub  oświadczenia  w  innej  formie,  potwierdzonych  niezwłocznie  w  formie 
pisemnej.  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zamieszczona  będzie  na  stronie 
internetowej: www.bip.zorawina.pl  
 
III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych.
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V.. Termin realizacji: do dnia: 30.09.2011 r.
VI  O  udzielenie  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  potwierdzający  spełnienie 
następujących warunków:

• Posiadający  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

• Posiadający  niezbędna  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujący  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia,

• Znajdujący  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,

• Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

http://www.bip.zorawina.pl/


   
VII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
VIII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:   cena   – 100 %
IX .Zamkniętą  kopertę z opisem tematu zamówienia oraz datą i godziną przetargu należy 
składać  w siedzibie  Zamawiającego w sekretariacie  pokój nr 15 I piętro,  w terminie do 
12.01.2010 do godz. 1030.
XII.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  12.01.2010  r. godz.1100,  w  Gminnym  Centrum 
Kultury w Żórawinie al. Niepodległości 6 ( mała sala)
XIII.. Termin związania ofertą: 30  dni  od  terminu składania ofert.
XIV  Pracownikiem  uprawnionym  do  udzielania  wyjaśnień  w  sprawach  przedmiotu 
zamówienia i dokumentacji przetargowej jest Małgorzata Duma tel. 071/38141 36     
13.  Ogłoszenie  zamieszczono  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w dniu  17.12.2009 r. 
numer ogłoszenia : 246653

Żórawina dnia : 17.12.2009 r.


	                            

