Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
19-05-2020
Termin składania ofert
27-05-2020
Numer ogłoszenia
1246241
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załączników
wskazanych w sekcji/pkt. VI oraz przesłać z adnotacją „Zapytanie ofertowe IZP.271.25.2020.EP.REG.2
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Strykowie realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” do dnia 27.05.2020 r. na
adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także związaną z powyższym
zagrożeniem ograniczoną obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Strykowie (do odwołania),
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty elektronicznie na adres Urzędu Miejskiego w
Strykowie email: inwestycje@strykow.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
inwestycje@strykow.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Emilia Pietrucha
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
427199495
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Stryków”. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie realizował przedmiot

zamówienia i występował z ramienia Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego
Prawa budowlanego oraz wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Stryków
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Stryków”.
Przedmiot zamówienia
Usługę należy realizować w takim czasie, aby zapewniona była skuteczność nadzoru. Pełen zakres
realizacji zadania inwestycyjnego objętego nadzorem określa dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik do SIWZ dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w
Strykowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Stryków”, dostępna na stronie internetowej: www.bip.strykow.pl w zakładce
„Przetargi 2020”.
Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzór nad realizacją przedmiotowej
inwestycji tj. zapewni nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach określonych w ramach
zadania:
a) koordynatorem nadzoru inwestorskiego musi być osoba, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do
sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa.
b) inspektor nadzoru inwestorskiego robót branżowych - osoba, która będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych
przepisów prawa.
Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pełnić swoją funkcję z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Inspektor nadzoru oświadcza, że osoby pełniące funkcje koordynatora i inspektora nadzoru
inwestorskiego posiadają stosowne uprawnienia i są członkami Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli,

nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót dodatkowych.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje
obowiązki związane z koordynowaniem prac inspektora branżowego, profesjonalnym i
kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania i obejmuje w szczególności:
a) wszystkie czynności i obowiązki przewidziane dla inspektora nadzoru na gruncie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz przepisów
wykonawczych do tejże ustawy...
Kod CPV
71247000-1
Nazwa kodu CPV
Nadzór nad robotami budowlanymi
Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót - planowany termin zakończenia robót
budowlanych objętych nadzorem do dnia 30.08.2020r. - oraz 7 lat gwarancji udzielonej przez
wykonawcę robót budowlanych, tzn. czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (gwarancja
liczona jest od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych).
Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót
budowlanych.
Załączniki



wzór umowy
Zapytanie ofertowe z załacznikami

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia
funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego posiadającą minimum 5 lat doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych i/lub
inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych.
Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia
funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego posiadającą minimum 5 lat doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych i/lub inspektora
nadzoru robót elektrycznych.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca winien posiadać kompetencje lub/i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
a) Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia
funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania

i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania i/lub nadzorowania robotami
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w
innym państwie upoważniające do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej
b) Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia
funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania i/lub
nadzorowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania i/lub nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
Warunki zmiany umowy
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy:
1.1. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie
zamawiającego np. konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w
okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót i inne;
1.2. wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących przypadkach:
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z
umowy, jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
wykonawcy (np. rezygnacji). Wykonawca może dokonać zmiany osób pełniących funkcje inspektorów
nadzoru poszczególnych branż przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgodą
zamawiającego, akceptującego nowego inspektora nadzoru;
1.3. zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on
swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi
spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do
kierowania robotami/nadzorowania robót). Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego;
1.4. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a
zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia;
1.5. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, za które uważa się
wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występującym po zawarciu umowy, a których skutki lub
zaistnienie uniemożliwia wykonanie umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami, (np. zmiany
warunków gospodarczych, zmiany stawek podatku VAT, zmiany obowiązujących przepisów);
1.6. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w przypadku, gdy zmiany
postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie
realizacji zamówienia (np. dotyczą wprowadzenia nowej technologii, zmiany zastosowanych
materiałów itd.);
1.7. zawieszenia robót przez Zamawiającego;
1.8. zmiany dokumentacji, zmiany wymiarów, położenia, lokalizacji;
1.9. zmiany w sposobie dokonywania płatności dotyczących rozliczeń częściowych, zmian terminów
płatności wynikających z wszelkich innych zmian wprowadzonych do umowy;
1.10. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne,
1.11. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób
kontaktowych itp.;
1.12. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.);
1.13. rezygnacji przez Zamawiającego z części robót;
1.14. zmiany stanu prawnego;
1.15. braku możliwości kontynuacji robót z winy Zamawiającego;

1.16. konieczności wykonania robót – świadczeń zamiennych;
1.17. natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy niezinwentaryzowane przeszkody np.
obiekty budowlane, sieci itp.;
1.18. działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne;
1.19. konieczności uzyskania opinii, decyzji, uzgodnień nie przewidzianych w chwili ogłoszenia
zapytania ofertowego;
1.20. przekroczenia przez organy administracji terminów określonych przez prawo na wydanie
decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp.;
1.21. odmowy wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp.
1.22. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
1.23. Trwała zmiana osób wskazanych w §2 ust. 6-7/Inspektorów Nadzoru i/lub podwykonawcy,
który udostępnił ww. osoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i/lub uzyskania wyższej punktacji w ramach kryterium pozacenowego może
nastąpić w przypadkach: śmierci, choroby, lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z
obowiązków wynikających z umowy, lub jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana Inspektora Nadzoru i/lub
podwykonawców może odbyć się za uprzednią zgodą Zamawiającego. Trwała zmiana osób
wskazanych w §2 ust. 6-7/Inspektorów Nadzoru i/lub podwykonawcy, który udostępnił ww. osoby w
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub uzyskania wyższej
punktacji w ramach kryterium pozacenowego jest dopuszczalna wyłącznie, gdy nowa
osoba/Inspektor Nadzoru będzie legitymował się uprawnieniami nie gorszymi od osoby wskazanej w
niniejszej umowie.
2. Warunki dokonania zmian:
a. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności,
b. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
c. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności
– do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza,
5) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG lub odpis z KRS
wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
6) Wykaz osób – załącznik nr 5 wraz z kserokopią uprawnień osób wykonujących zamówienie
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w ramach
niżej wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów:
a) w zakresie kryterium ceny (C) - wynosi 60pkt,
b) w zakresie kryterium doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego (D) - wynosi 40pkt,
2. Ocena ofert z zastosowaniem kryterium cena (C ) – punktacja zostanie przyznana ofertą na
podstawie wzoru:
C = Comin / Cobad x Kp x Wc
Przy czym:
Comin – najniższa oferowana cena brutto poddana ocenie
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
W – waga kryterium oceny – 60 %
W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty
oraz składniki związane z wykonaniem zamówienia.
W przypadku rozbieżności miedzy ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmie
za cenę oferty, cenę podaną cyfrą.
3. Ocena ofert z zastosowaniem kryterium doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego
skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia – usługi nadzoru (D) - punktacja zostanie
przyznana ofertom na podstawie doświadczenia koordynatora nadzoru inwestorskiego w
następujący sposób:
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i/lub przebudową i/lub remontem budynku
użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 5 lub więcej inwestycjach - 40
pkt
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i/lub przebudową i/lub remontem3 budynku
użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 4 inwestycjach - 30 pkt
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i/lub przebudową i/lub remontem3 budynku
użyteczności publicznej4 o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 3 inwestycjach - 20 pkt
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i/lub przebudową i/lub remontem3 budynku
użyteczności publicznej4 o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 2 inwestycjach - 10 pkt
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i/lub przebudową i/lub remontem3 budynku
użyteczności publicznej4 o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 1 lub mniej inwestycjach - 0
pkt.
Wykluczenia
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania ze względu na którąkolwiek z niżej
wymienionych okoliczności. Zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1468 i 1495),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).
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