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Zdzieszowice, 31.07.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 22/U/PROW/2020 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice występuje 

z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Wschodnia 2 

47-330 Zdzieszowice 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Niniejsze postępowanie ze względu na wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych jako postępowanie o wartości zamówienia nieprzekraczającego kwot określonych w 

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 2019 poz. 1843 ze 

zm.). W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce WiK 

Zdzieszowice oraz Kodeksu cywilnego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Oleszka”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-wykonawcza (załącznik nr 5) oraz 

wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania. 

Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru we wskazanym poniżej zakresie, 

a w szczególności: 

a) Sprawowanie nadzoru dla następujących branż: sanitarnej, drogowej, elektrycznej 

b) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Oleszka”, jako ekspert, 

c) reprezentacja Zamawiającego na budowie przez sprawowanie nadzoru i kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem budowlano-wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na 

budowę, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu (od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót) oraz 

każdorazowo na wezwanie Wykonawcy Robót lub Zamawiającego (obecność potwierdzana wpisami 

w dziennik budowy lub sporządzeniem notatki opisującej stan nadzorowanych robót na dany dzień), 

d) sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Zamawiającego o wykrytych wadach i usterkach oraz 

określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia wad wraz z podaniem terminów do ich 

wykonania, a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających wady, 

e) uczestnictwo Inspektora Nadzoru w Radach Budowy organizowanych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu 

w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy, 

f) sporządzanie Raportu Inspektora Nadzoru miesięcznego z przeprowadzonego nadzoru w okresie 

sprawozdawczym. Wzór Raportu zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Raport należy przedkładać do 7 dnia 

kolejnego miesiąca. 

g) uczestnictwo Inspektora Nadzoru w inspekcjach gwarancyjnych, 

h) regularne nadzorowanie i sprawdzanie usuwania wad i usterek, 
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i) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami 

ich rozwiązania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, 

j) uczestnictwo Inspektora Nadzoru w odbiorach końcowych robót,  

k) odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, nie później niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia odbioru 

robót przez Wykonawcę Robót, 

l) uczestnictwo w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych, 

m) zatwierdzenie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które Wykonawca Robót 

zobowiązany jest użyć do realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane dla realizowanej inwestycji, 

w terminie do 7 dni od dnia przekazania dokumentów przez Wykonawcę Robót, 

n) nadzór i kontrola dokumentacji dotyczącej min. jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. 

oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych 

o) pozostałe czynności zastrzeżone dla funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: Datą rozpoczęcia realizacji jest data zawarcia umowy, a termin zakończenia 

Strony ustalają na dzień bezusterkowego odbioru robót dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Oleszka”. Okres umowy obejmuje również pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w okresie 

zgłaszania wad oraz gwarancji i udział w przeglądach gwarancyjnych. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

w zakresie: 

5.1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży 

budowlanej w następujących specjalnościach: 

a) sanitarnej – wymaga się posiadania uprawnień do kierowania bądź nadzorowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane do kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

posiadania co  najmniej 3-letniego doświadczenia w realizacji budowany jako inspektor nadzoru / 

kierownik budowy. 

b) drogowej – wymaga się posiadania uprawnień do kierowania bądź nadzorowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadania co najmniej 3-letniego 

doświadczenia w realizacji budowy jako inspektor nadzoru / kierownik budowy 

c) elektrycznej - wymaga się posiadania uprawnień do kierowania bądź nadzorowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia 

w realizacji budowy jako inspektor nadzoru / kierownik budowy. 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto 

likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości 

zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

6.1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. stawianych 

Wykonawcom przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem – załącznik nr 2. 

6.1.2. Wykaz osób, o których mowa w pkt 5.1.1 (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3). 

6.2. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w pkt 5.2., oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Zapytania). 

7. Termin związania z ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

8.1. Wymagania podstawowe 

8.1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.1.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 

reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 

ofert mszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

8.1.3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć 

oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa. 

8.2. Forma oferty: 

8.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, napisana na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę/y 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.2.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego, 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów. 

8.2.3. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie 

treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. 

8.2.4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, 

wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 



     

 

 
Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”  

 
 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  tel. 077 544 59 41  NIP: 1990066693     

     REGON: 160156583 

47-330 Zdzieszowice, ul. Wschodnia 2 bok@wik.zdzieszowice.pl       KRS: 0000293893  

     Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 30 678 000 zł 

  

 

Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych 

stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 

8.2.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 

ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie powinien złożyć na formularzu 

ofertowym. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania zamówienia 

i warunków płatności zawartych w ofercie.  

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie WiK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice w pokoju nr 1, 

w nieprzekraczalnym terminie: 

Do dnia  13.08.2020 r.  do godz. 15:00 

9.2. Oferta powinna zostać złożona w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: 

„OFERTA na wykonanie zadania 

Inspektor Nadzoru dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka” 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 13.08.2020 r. godz. 15:00” 

9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na adres e-mail bok@wik.zdzieszowice.pl w formie 

dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym w terminie wskazanym 

w ppkt a). 

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez 

nich ofert oraz korekty błędów arytmetycznych oraz oczywistych omyłek pisarskich. 

10. Opis sposobu obliczenia ceny 

10.1. Podana w ofercie cena netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszym zapytaniu oraz obejmować będzie wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Kryteria oceny oferty 

11.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

11.1.1. CENA OFERTOWA – 100 pkt 

liczona wg wzoru:                           100 

gdzie: 

PC – punktacja w kryterium cena, 

Co – cena ofertowa brutto badanej oferty, 

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

11.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

mailto:bok@wik.zdzieszowice.pl
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11.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. 

11.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, nie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów 

w/w ustawy. 

13. Informacje dodatkowe 

13.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13.3. Adres poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl 

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: bip.wik-zdziesziwce.pl 

13.4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego dokonywane będą 

w PLN. 

14. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

Załącznik nr 5 – Projekt budowlano-wykonawczy 

 

 

 


