
  

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” 
       Spółka z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 149a 

 
Stara Kamienica 19.03.2018 r. 

Nr sprawy: ZO/8/2018 
                                                                            
                 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 3 000 EURO 
 

I. Zamawiający: 

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "Kamienica" Sp. z o.o. 

Stara Kamienica 149A 

58-512 Stara Kamienica 

NIP: 611-271-79-18 

REGON: 021550827 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania "Budowa podłączeń budynków do 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Kamienica " 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa 

podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Kamienica", w tym m.in.: 

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie pełnej kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, 

wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) Sprawdzanie jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu  

i stosowania; 

3) Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz  urządzeń technicznych; 

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy 

i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; 

5) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zleceniodawcy wątpliwości 

natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót; 

6) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw 

jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na 

placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających 

 



  

właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, 

Zleceniobiorca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań  

i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym 

powiadomieniem Zleceniodawcy o zaistniałym fakcie; 

7) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; 

8) Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych 

przez Zleceniodawcę i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 

9) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez 

Zleceniodawcę  od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 

10) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zleceniodawcy o zabezpieczeniach stosowanych na terenie 

budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób 

przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane; 

11) Informowanie Zleceniodawcę o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać  

w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

 

W ramach zadania "Budowa podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara 

Kamienica" wykonanych zostanie 25 podłączeń kanalizacji sanitarnej. Sumaryczna długość planowanych 

podłączeń kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 507,50 m, w tym: 

a) kanały z rur PVC o średnicy 160 mm, 

b) kanały z rur PVC o średnicy 200 mm, 

c) 34 szt. studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych DN425 PVC, 

d) Studnia z kręgów betonowych DN1200 

 

IV.  Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Termin rozpoczęcia: od dnia 16.04.2018r. 

Termin zakończenia: do dnia 31.08.2018r. 

 

V. Kryterium oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 cena: 100% 

Ilość pkt. = ( najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej ) x 100 pkt. 

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia. 

 

VI. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 

  



  

VI. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz 

ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie 

ofertowe do sprawy nr ZO/8/2018 do postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Budowa 

podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Kamienica – pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego" - nie otwierać przed 30.03.2018r. godz. 11:00 

 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: 

Do dnia 30.03.2018r. godz. 11:00 w siedzibie GSWiK "Kamienica" Sp. z o.o. - pokój nr 7, lub przesłać w formie 

elektronicznej na adres srodowisko@gswik-kamienica.pl  Na powyższy adres należy przesłać podpisany  

i wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta powinna być zapisana w formacie PDF   

z widocznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do jej złożenia. Liczy się data wpływu oferty na skrzynkę 

Zamawiającego, a nie data i godzina wysłania wiadomości elektronicznej przez Oferenta. Oferty, które wpłyną 

po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.  

 

VIII. Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Oferentów za pośrednictwem poczty, fax-em, lub na podany adres e-mail oraz poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IX. Informacje dotyczące procedury: 

W przypadku, gdy najniższa zaoferowana cena, będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający uprawniony będzie do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 

cenowych z Oferentem, który złożył ofertę z najniższą ceną. Jeśli Oferent, który złożył ofertę z najniższą ceną 

odmówi udziału w negocjacjach, Zamawiający będzie uprawniony przystąpić do negocjacji cenowych  

z innymi Oferentami (każdorazowo o wyborze Oferenta zaproszonego do negocjacji zadecyduje wysokość 

zaoferowanej ceny). Jeśli żaden z Oferentów nie przystąpi do negocjacji, Zamawiający unieważni postępowanie. 

 

X. Dodatkowe informacje: 

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o. 

Stara Kamienica 149 a 

58-512 Stara Kamienica 

Tel. 75 75 14 516 

 

XI. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym 

             Prezes Zarządu 

                /-/ Bożena Krausiewicz 


