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Ogłoszenie nr 615098-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

Gmina Brusy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 
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adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na 

Zaborach 1 , 89-632 Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tek 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 

523 969 303.

Adres strony internetowej (URL): brusy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)

Tak

bip.brusy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia

Tak

bip.brusy.pl
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Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego

Adres:

Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ILI) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją inwestycji drogowych
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Numer referencyjny: Nr ZP.271.27.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

IL3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:

IL4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań Jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego 

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w 

ramach inwestycji pn.: Część I: „Przebudowa ulicy Polnej w Brusach”, w tym: Zadanie I: Przebudowa ul. 

Polnej w Brusach wraz z infrastrukturą techniczną” realizowane przez Urząd Miejski w Brusach Zadanie 

II: Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach Część II: „Budowa ulicy 

Długiej w Męcikale”, w tym: Zadanie I: Budowa ul. Długiej w Męcikale wraz z infrastrukturą techniczną 

realizowane przez Urząd Miejski w Brusach Zadanie II: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.

Długiej w miejscowości Męcikał realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 

dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Inwestycja objęta nadzorem polegała będzie na: 

Część I: „Przebudowa ulicy Polnej w Brusach” Zadanie I: „Przebudowa ul. Polnej w Brusach wraz z 

infrastrukturą techniczną” a) przebudowie i rozbudowie nawierzchni pieszych i jezdnych, b) budowie 

sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, c) przebudowie linii energetycznej nN (koszty 

niekwalifikowalne), d) demontażu istniejącego oświetlenia drogowego (koszty niekwalifikowalne), e) 

budowie nowego oświetlenia drogowego, f) budowie kanału technologicznego oraz przebudowie linii 
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telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA SA., g) urządzeniu zieleni, w tym nasadzenie drzew w pasie 

zieleni wydzielonym z działek ewid. nr 128/5 i 127, h) wyniesieniu kamieni granicznych na gruncie 

zgodnie z projektem podziału zatwierdzonym decyzją ZRJD (koszty niekwalifikowalne), i) wykonaniu 2 

tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelażu stalowym wraz ich montażem, (tablice 

należy zamontować na początku i końcu zakresu robót przed rozpoczęciem robót budowlanych). Zadanie 

II: Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami a) budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami (koszty niekwalifikowalne), b) remoncie 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (koszty niekwalifikowalne). Cześć II: „Budowa ulicy 

Długiej w Męcikale” Zadanie I: „Budowa ul. Długiej w Męcikale wraz z infrastrukturą techniczną”* 1) 

Zakres prac objęty decyzją Starosty Chojnickiego z dnia 21.04.2017 r. nr AB.6740.1.134.2017 a) budowie 

nawierzchni drogowych (pieszych i jezdnych) na odcinku od skrzyżowania z ul. Mylowską i Jeziorną do 

końca zakresu objętego dokumentacją projektową (wyniesione skrzyżowanie z kostki zostało wykonane 

we wcześniejszym etapie), b) budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Długiej od studni D6 do studni 

D9 wraz z wpustami ulicznymi, w ty wpustami Wp7 i Wp8 (studnia D6 została wykonana we 

wcześniejszym etapie), c) montażu 2 słupów oświetleniowych z oprawami LED - uzupełnienie 

istniejącego oświetlenia (na odcinku od skrzyżowania z ul. Mylowską do końca zakresu objętego 

projektem, w miejscu brakujących lamp pozostawiono zapas kabla), d) urządzeniu zieleni. 2) Zakres prac 

objęty decyzja Starosty Chojnickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.10.2020 r. 

nr AB.670.16.2020: a) budowie nawierzchni drogowych , b) budowie oświetlenia ulicznego (szafka 

sterująca musi być wyposażona w zegar z modułem umożliwiającym sterowanie przez bluetooth i 

aplikację mblue), c) usunięciu kolizji energetycznych, w tym przebudowie linii kablowej SN-15kV, d) 

przebudowie słupów telekomunikacyjnych linii napowietrznej, e) urządzeniu zieleni, f) wyniesieniu 

kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziału zatwierdzonym decyzją ZRID (koszty 

niekwalifikowalne). 3) Wykonaniu oznakowania drogowego poziomego i pionowego, 4) Wykonaniu 2 

tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelażu stalowym wraz ich montażem (tablice 

należy zamontować na początku i końcu zakresu robót przed rozpoczęciem robót budowlanych). Zadanie 

II: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Długiej w miejscowości Męcikał a) budowie sieci 

wodociągowej w ul. Długiej w Męcikale zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją z dnia 

20.10.2020 r. nr AB.670.16.2020. 3. Zamówienie obejmuje: a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

branży konstrukcyjno - budowlanej, b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej, c) 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej, d) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży 

teletechnicznej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z póżn. zm.). 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z 
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wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będzie zobowiązany do: 1) 

reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcą Inwestycji; 2) 

kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzenia faktycznie wykonanych robót 

oraz usunięcia wad także na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy; 3) zatwierdzania 

materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z 

wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami 

budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich 

robót; 4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem 

Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzania protokołów z tych narad, 5) 

opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w 

tym zmiany materiałów, urządzeń i technologii, 6) w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego 

zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji 

zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i 

przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji 

zamówienia; 9) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 10) dokonywania 

odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie 

operatu kolaudacyjnego przed odbiorem końcowym; 12) uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji i 

przyjmowania od wykonawców wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym 

sprawdzenia kompletności dokumentów, atestów, aprobat technicznych, protokołów pomiarów, DTR, 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów i ich części, dziennika budowy oraz innych), 

niezbędnych do odbioru końcowego całego zadania; 13) wydawania kierownikowi budowy lub 

kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń 

technicznych; 14) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
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przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę; 15) bieżącej kontroli ilości i 

terminowości wykonywanych robót; 16) podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji 

inwestycji; 17) po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz w 

takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, 

gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia;

18) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 19) 

informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych 

działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w 

sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej 

inwestycji w szczególności robót ulegających zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opóźnieniem i 

udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego; 21) udziału w przekazaniu placu budowy; 22) 

uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie 

Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z 

wykonawcą inwestycji; 24) wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady wykonanych robót; 25) przyjęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, 

dziennika budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiającemu, 26) 

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, 

powierzchnie, szt, itp.). 7. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych 

zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 8. Koordynatorem czynności 

inspektorów nadzoru różnych branż jest inspektor nadzoru branży drogowej.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71540000-5

IL6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)'.

Wartość bez VAT:

Waluta:
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(wprzypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach: lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-05-31

2021-07-30

2021-06-30

2021-08-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

IILŁ3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

HI.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

IIL3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:

IIL5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5. 1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

HI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) 

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, w 

przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - 

Załącznik Nr 5 do SIWZ). 3). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 

do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dowody, źe powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.L3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
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Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych 

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IY.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie Inspektora nadzoru branży drogowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)
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Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3,2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp oraz: 1) wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

umowy, 2) wystąpienia siły wyższej, tj. wystąpienia wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności: □ na 

którą Strony nie miały wpływu, □ przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem 

umowy, □ której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć, □ której nie można 
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uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 3) sądowej waloryzacji zamówienia, 4) 

zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub 

wynikłych z przyczyn losowych, 5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian będzie następstwem 

zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i 

umowy na roboty budowlane, 6) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 7) zwiększenia ilości godzin 

pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku, gdy termin robót zostanie 

wydłużony, a maksymalna ilość godzin przewidziana w umowie została wykorzystana w pierwotnym 

terminie umownym wykonania robót. Maksymalna ilość godzin zwiększona zostanie proporcjonalnie do 

czasu, o który zostanie wydłużony termin wykonania robót, 8) zwiększenia maksymalnego 

wynagrodzenia za nadzór inwestorski w przypadku określonym w pkt. 7), 9) zmiany wynagrodzenia jeśli 

zajdą okoliczności określone w art. 144 ustawy Pzp. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-12-02, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

> polski

IY.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: Tak

IY.6.5) Informacje dodatkowe:
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: □ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz 

Brus, z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; □ inspektorem ochrony danych osobowych u 

Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod 

numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89- 

632 Brusy; □ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją inwestycji drogowych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; □ odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”; □ Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; □ obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; □ w odniesieniu do Pani/Pana danych 

osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; □ 

posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 

RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; □ nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z 

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia
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danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, 

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa ulicy Polnej w Brusach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:!. Przedmiotem 

zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji 

pn.: Część I: „Przebudowa ulicy Polnej w Brusach”, w tym: Zadanie I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach 

wraz z infrastrukturą techniczną” realizowane przez Urząd Miejski w Brusach Zadanie II: Przebudowa sieci 

wodociągowej z przyłączami oraz remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowane 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. 2. 

Inwestycja objęta nadzorem polegała będzie na: Część I: „Przebudowa ulicy Polnej w Brusach” Zadanie I: 

„Przebudowa ul. Polnej w Brusach wraz z infrastrukturą techniczną” a) przebudowie i rozbudowie 

nawierzchni pieszych i jezdnych, b) budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, c) przebudowie linii 

energetycznej nN (koszty niekwalifikowalne), d) demontażu istniejącego oświetlenia drogowego (koszty 

niekwalifikowalne), e) budowie nowego oświetlenia drogowego, f) budowie kanału technologicznego oraz 

przebudowie linii telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A., g) urządzeniu zieleni, w tym nasadzenie 

drzew w pasie zieleni wydzielonym z działek ewid. nr 128/5 i 127, h) wyniesieniu kamieni granicznych na 

gruncie zgodnie z projektem podziału zatwierdzonym decyzją ZRID (koszty niekwalifikowalne), i) 

wykonaniu 2 tablic informacyjnych o wymiarach 120cm x 80cm na stelażu stalowym wraz ich montażem, 

(tablice należy zamontować na początku i końcu zakresu robót przed rozpoczęciem robót budowlanych). 

Zadanie II: Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami a) budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami (koszty niekwalifikowalne), b) remoncie 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (koszty niekwalifikowalne). 3. Zamówienie obejmuje: a) 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, b) pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru branży sanitarnej, c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej, d) pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru branży teletechnicznej. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywać zlecony nadzór

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4541bca2-33b3-4645-9eae-28ec6afbb4ad 17/23



24.11.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4541bca2-33b3-4645-9eae-28ec6afbb4ad

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będzie zobowiązany do: 1) 

reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcą Inwestycji; 2) kontroli prawidłowości 

zafakturowania wykonanych robót, potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad także na 

żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy; 3) zatwierdzania materiałów, technologii 

budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i 

dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót; 4) 

organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem 

Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzania protokołów z tych narad, 5) opiniowania 

wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany 

materiałów, urządzeń i technologii, 6) w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na 

piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej 

lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem 

Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia; 9) 

potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 10) dokonywania odbiorów częściowych 

robót zanikających i ulegających zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed 

odbiorem końcowym; 12) uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji i przyjmowania od wykonawców 

wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletności dokumentów, 

atestów, aprobat technicznych, protokołów pomiarów, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

obiektów i ich części, dziennika budowy oraz innych), niezbędnych do odbioru końcowego całego zadania; 

13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych; 14) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź
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spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę; 15) 

bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót; 16) podejmowania działań w celu dotrzymania 

terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką 

częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, w sytuacjach 

wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym 

dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w 

nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót; 19) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i 

podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w 

sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej 

inwestycji w szczególności robót ulegających zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opóźnieniem i 

udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego; 21) udziału w przekazaniu placu budowy; 22) 

uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie 

Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z 

wykonawcą inwestycji; 24) wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady wykonanych robót; 25) przyjęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika 

budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiającemu, 26) przygotowania w 

porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, szt,, 

itp.). 7. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie 

realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 8. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru 

różnych branż jest inspektor nadzoru branży drogowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeźeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-07-30

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie Inspektora nadzoru branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa ulicy Długiej w Męcikale

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji 

pn.: Część II: „Budowa ulicy Długiej w Męcikale”, w tym: Zadanie I: Budowa ul. Długiej w Męcikale wraz 

z infrastrukturą techniczną realizowane przez Urząd Miejski w Brusach Zadanie II: Budowa odcinka sieci 

wodociągowej w ul. Długiej w miejscowości Męcikał realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Brusach dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Inwestycja objęta nadzorem polegała 

będzie na: Cześć II: „Budowa ulicy Długiej w Męcikale” Zadanie I: „Budowa ul. Długiej w Męcikale wraz z 

infrastrukturą techniczną”* 1) Zakres prac objęty decyzją Starosty Chojnickiego z dnia 21.04.2017 r. nr 

AB.6740.1.134.2017 a) budowie nawierzchni drogowych (pieszych i jezdnych) na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Mylowską i Jeziorną do końca zakresu objętego dokumentacją projektową (wyniesione skrzyżowanie z 

kostki zostało wykonane we wcześniejszym etapie), b) budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Długiej 

od studni D6 do studni D9 wraz z wpustami ulicznymi, w ty wpustami Wp7 i Wp8 (studnia D6 została 

wykonana we wcześniejszym etapie), c) montażu 2 słupów oświetleniowych z oprawami LED - uzupełnienie 

istniejącego oświetlenia (na odcinku od skrzyżowania z ul. Mylowską do końca zakresu objętego projektem, 

w miejscu brakujących lamp pozostawiono zapas kabla), d) urządzeniu zieleni. 2) Zakres prac objęty decyzja 

Starosty Chojnickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.10.2020 r. nr

AB.670.16.2020: a) budowie nawierzchni drogowych , b) budowie oświetlenia ulicznego (szafka sterująca 

musi być wyposażona w zegar z modułem umożliwiającym sterowanie przez bluetooth i aplikację mblue), c) 

usunięciu kolizji energetycznych, w tym przebudowie linii kablowej SN-15kV, d) przebudowie słupów 

telekomunikacyjnych linii napowietrznej, e) urządzeniu zieleni, f) wyniesieniu kamieni granicznych na 

gruncie zgodnie z projektem podziału zatwierdzonym decyzją ZRID (koszty niekwalifikowalne). 3) 

Wykonaniu oznakowania drogowego poziomego i pionowego, 4) Wykonaniu 2 tablic informacyjnych o 

wymiarach 120cm x 80cm na stelażu stalowym wraz ich montażem (tablice należy zamontować na początku 

i końcu zakresu robót przed rozpoczęciem robót budowlanych). Zadanie II: Budowa odcinka sieci 
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wodociągowej w ul. Długiej w miejscowości Męcikał a) budowie sieci wodociągowej w ul. Długiej w 

Męcikale zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją z dnia 20.10.2020 r. nr AB.670.16.2020. 

3. Zamówienie obejmuje: a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, b) 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej, c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży 

elektrycznej, d) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej. 4. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizując 

zadanie będzie zobowiązany do: 1) reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami 

budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami, przepisami prawa, w 

zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z 

Wykonawcą Inwestycji; 2) kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzenia 

faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad także na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń 

budowy; 3) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z 

warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami 

budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, dla wszystkich robót; 4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych 

robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzania protokołów z tych narad, 

5) opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w 

tym zmiany materiałów, urządzeń i technologii, 6) w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego 

zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej 

lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe, 7) niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania, 8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem 

Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia; 9) 

potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 10) dokonywania odbiorów częściowych 

robót zanikających i ulegających zakryciu; 11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed 

odbiorem końcowym; 12) uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji i przyjmowania od wykonawców 

wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletności dokumentów, 

atestów, aprobat technicznych, protokołów pomiarów, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

obiektów i ich części, dziennika budowy oraz innych), niezbędnych do odbioru końcowego całego zadania;
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13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych; 14) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę; 15) 

bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót; 16) podejmowania działań w celu dotrzymania 

terminu realizacji inwestycji; 17) po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką 

częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, w sytuacjach 

wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym 

dniu od powiadomienia; 18) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w 

nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót; 19) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i 

podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w 

sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót); 20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej 

inwestycji w szczególności robót ulegających zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opóźnieniem i 

udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego; 21) udziału w przekazaniu placu budowy; 22) 

uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie 

Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 23) wykonywania innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z 

wykonawcą inwestycji; 24) wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady wykonanych robót; 25) przyjęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika 

budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiającemu, 26) przygotowania w 

porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, szt., 

itp.). 7. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie 

realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 8. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru 

różnych branż jest inspektor nadzoru branży drogowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-08-16

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie Inspektora nadzoru branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up. B i za

mgr inż.
Specj;

\chol

zamówień publicznych
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