Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
02-04-2019

Termin składania ofert
11-04-2019

Numer ogłoszenia
1177078

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania Formularzu oferty.
2) Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11.04.2019r. do godz.12:00 w
siedzibie zamawiającego: Gmina Olszewo – Borki, ul. W. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo
Borki /biuro podawcze/, lub przesłać na w/w adres (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
3) Na kopercie należy zamieścić następujące oznaczenie:
Nazwa i adres oferenta. „Oferta na Zapytanie ofertowe
na wykonanie usługi pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem
inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”
obejmującym wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj
Znak sprawy: PR.271.2.2019
Nie otwierać do dnia 11.04.2019r. do godziny 12:15
Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Radosław Parzych, Renata Kochańska – referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(29)7613107 w. 125

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
wielobranżowego nad realizowaną przez gminę Olszewo – Borki w systemie zaprojektuj
i wybuduj inwestycją pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”.
Nadzór będzie sprawowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, będzie obejmował też,
koordynowanie czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli
zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową
i kosztorysową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej. Nadzór inwestorski obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną oraz
elektryczną.
1.1. Zakres prac nad którymi sprawowany będzie nadzór obejmuje „Wykonanie Odnawialnych
Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”
poprzez realizację
1) „Prac przygotowawczych”:
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV dla 125 obiektów mieszkalnych,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV dla 27 obiektów mieszkalnych,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV dla 25 obiektów gminy i partnerów,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji pomp ciepła dla 4 obiektów gminnych.
2) „Prac instalacyjnych”:
- zakup i montaż instalacji PV dla 27 obiektów mieszkalnych (grunt i budynki gospodarcze),
- zakup i montaż pomp ciepła dla 4 obiektów gminnych,
- zakup i montaż instalacji PV dla 125 obiektów mieszkalnych (dach),
- zakup i montaż instalacji PV dla 25 obiektów gminnych i partnerskich,
- przebudowa wewnętrznej instalacji cieplnej służącej podłączeniu pomp ciepła dla
4 obiektów gminnych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji PV dla 125 obiektów mieszkalnych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji PV dla 27 obiektów mieszkalnych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji PV dla 25 obiektów gminnych i partnerów,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji pomp ciepła dla 4 obiektów gminnych.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania dostępna jest w biuletynie informacji publicznej
Gminy Olszewo – Borki pod adresem:
http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1264 .

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: ostrołęcki Miejscowość: Teren Gminy Olszewo - Borki

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia obejmującego świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizowaną przez gminę Olszewo – Borki w
systemie zaprojektuj
i wybuduj inwestycją pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”
jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, prowadzenie
kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiot zamówienia
Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
wielobranżowego nad realizowaną przez gminę Olszewo – Borki w systemie zaprojektuj i wybuduj
inwestycją pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”. Nadzór
będzie sprawowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, będzie obejmował też, koordynowanie
czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli zgodności
wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, wydanymi
decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzór
inwestorski obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną oraz elektryczną.
1.1. Zakres prac nad którymi sprawowany będzie nadzór obejmuje „Wykonanie Odnawialnych
Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”
poprzez realizację
1) „Prac przygotowawczych”:
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV dla 125 obiektów mieszkalnych,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV dla 27 obiektów mieszkalnych,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV dla 25 obiektów gminy i partnerów,
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji pomp ciepła dla 4 obiektów gminnych.
2) „Prac instalacyjnych”:
- zakup i montaż instalacji PV dla 27 obiektów mieszkalnych (grunt i budynki gospodarcze),
- zakup i montaż pomp ciepła dla 4 obiektów gminnych,
- zakup i montaż instalacji PV dla 125 obiektów mieszkalnych (dach),
- zakup i montaż instalacji PV dla 25 obiektów gminnych i partnerskich,
- przebudowa wewnętrznej instalacji cieplnej służącej podłączeniu pomp ciepła dla
4 obiektów gminnych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji PV dla 125 obiektów mieszkalnych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji PV dla 27 obiektów mieszkalnych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji PV dla 25 obiektów gminnych i partnerów,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji pomp ciepła dla 4 obiektów gminnych.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania dostępna jest w biuletynie informacji publicznej
Gminy Olszewo – Borki pod adresem:
http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1264 .
1.2. Do podstawowych zadań zespołu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego należy
występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego
zgodnie ustawą Prawo budowlane, efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie zadaniem
inwestycyjnym (w szczególności czynności wskazane w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy).

Kod CPV
71520000-9

Nazwa kodu CPV
Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Kod CPV:
- 71530000-2 Doradcze usługi budowlane
- 71540000-5 Usługi Zarządzania budową

Harmonogram realizacji zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru
końcowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej zamawiającemu przez
wykonawcę robót budowlanych, a także w okresie rękojmi za wady i gwarancji udzielonej
Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych.
Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019r.
W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych (nie dłużej niż 3 miesiące), nie
daje to podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Załączniki
•
•
•
•
•

Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Projekt umowy
Formularz ofertowy
Zapytynie nadzór fotowoltaika

Pytania i wyjaśnienia
• Pytania i odpowiedzi 5.04.2019

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien dysponować minimum:
a) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych – 1 osoba;
b) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – 1 osoba;
c) Inspektor nadzoru robót sanitarnych – 1 osoba;
Osoby o których mowa w pkt a)-c) powinny posiadać uprawnienia budowlane, które zostały
wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej
uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane). W zakresie wykazania
posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2016 r., poz. 65), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).
Na potwierdzenie dysponowania w/w osobami Wykonawca w formularzu ofertowym składa
oświadczenie w tym zakresie wskazując poszczególnych inspektorów nadzoru z imienia i nazwiska
oraz podając ich numer uprawnień budowlanych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego
3. Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika).

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert:
Cena brutto ofert – 100 %
Cena brutto oferty z najniższą ceną
CB= ------------------------------------ x 100 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązanie
Wykonawcy z Zamawiającym, polegające w szczególności na :
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA OLSZEWO-BORKI

Adres
Władysława Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
mazowieckie , ostrołęcki

Numer telefonu
297613107

Fax
296432074

NIP
7582123565

Tytuł projektu
Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki

Numer projektu
RPMA.04.01.00-14-6873/16-00

Inne źródła finansowania
„Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki” - projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa IV „PRZEJŚCIE NA
GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ”, Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii (OZE)”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

