OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
budowę i przebudowę dróg wraz z ciągami pieszo – rowerowymi
w północnej części Namysłowa – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją budowy mostu z jazem w km 70+200 rzeki Widawy w Namysłowie
(kod CPV 71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi)

1. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu.
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: usługa
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Nadzór nad robotami budowlanymi – 71247000-1
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej i mostowej, nad realizacją budowy mostu z jazem w km 70+200 rzeki
Widawy w Namysłowie, na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją Wojewody
Opolskiego Nr 82/W/2009 z dnia 22.07.2009r.
Wykonawca winien zapoznać się z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie www.namyslow.eu Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia „Budowa
i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w północnej części Namysłowa-budowa mostu
z jazem na rzece Widawie w Namysłowie, km 70+200”.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje swoje zadania zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, zgodnie z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, przestrzegając warunki
techniczne wykonania i odbioru robót, normy budowlane i zasady wiedzy technicznej.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego naleŜy jakościowa i ilościowa kontrola
realizacji inwestycji, realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, sporządzanie rozliczeń
i kompletowanie dokumentów do rozliczeń finansowania inwestycji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moŜe samodzielnie podejmować działań, których
następstwem będzie zwiększenie kosztów inwestycji.
Zastosowanie materiałów innych niŜ zaprojektowanych przez projektanta, objętych
w dokumentacji projektowej określeniem „lub równowaŜnych” lub innym moŜe nastąpić
wyłącznie po dostarczeniu przez Wykonawcę robót dokumentów w formie atestów i innych
określonych prawem polskim, świadczących o posiadaniu przez równowaŜny materiał takich
samych parametrów technicznych, co materiał projektowany, który nie pogorszy jakości
inwestycji. Inspektor nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu tych dokumentów przedstawi
je Zamawiającemu i Projektantowi i po uzgodnieniu, wpisem w dziennik budowy dopuszcza
materiał równowaŜny do wbudowania. Wykonawca robót ma obowiązek wystąpić o zastosowanie
materiałów „równowaŜnych na 3 tygodnie przed terminem ich wbudowania, przedstawiając
komplet dokumentów, o których mowa powyŜej.
Rozliczenie naleŜności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
− płatność po zakończeniu miesiąca, po przedstawieniu rozliczenia i protokołu odbioru
częściowego wykonanych robót budowlanych,
− naleŜność płatna do wysokości 70% naleŜności wynikającej z umowy, proporcjonalnie do ilości
miesięcy trwania robót budowlanych, 30 % naleŜności płatne po zakończeniu robót

budowlanych, odbiorze, rozliczeniu końcowym inwestycji i sporządzeniu charakterystyki
rzeczowo-finansowej robót do przyjęcia środka trwałego na stan księgowy.
Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany inspektora
nadzoru inwestorskiego w razie: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
9. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.08.2010r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100).
11.2 Warunki udziału:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp, spełniają wymogi określone w siwz:
Wykonawca musi wykazać, Ŝe osoby będące pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
posiadają uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej i mostowej (naleŜy załączyć uprawnienia
oraz zaświadczenie z izby inŜynierów budownictwa o przynaleŜności do izby)
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły
„spełnia – nie spełnia”. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków
będą zsumowane.
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach:
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert;
 dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia:
- Wykonawca musi wykazać, Ŝe osoby będące pełnić funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego posiadają uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej i mostowej (naleŜy załączyć
uprawnienia oraz zaświadczenie z izby inŜynierów budownictwa o przynaleŜności do izby).
12. Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
16. Termin składania ofert: 12.11.2009 godzina 10:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miejski w Namysłowie, ul Dubois 3, budynek B, pokój nr 26.
17. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
18. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 04.11.2009r.

