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Ogłoszenie

Numer

2022-12127-89777

Id

89777

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0039/17 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap 
III

Tytuł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
wykonaniem robót budowlanych cz. I-V

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorach umów 
stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-27
1. Zapytanie ofertowe
2. zał. nr 2 formularz ofertowy
3. zał. nr 3 Oświadczenie
4. zał. nr 3.1 oświadczenie
5. zał. nr 4.1 Wykaz usług cz. I
6. zał. nr 4.2 Wykaz usług cz. II
7. zał. nr 4.3 Wykaz usług cz. III
8. zał. nr 4.5 Wykaz usług cz. V
9. zał. nr 4.4 Wykaz usług cz. IV
10. zał. nr 5.1 Wykaz osób cz. I
11. zał. nr 5.2 Wykaz osób cz. II
12. zał. nr 5.3 Wykaz osób cz. III
13. zał. nr 5.4 Wykaz osób cz. IV
14. zał. nr 5.5 Wykaz osób cz. V
15. zał. nr 6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia
16. zał. nr 8.1 Wzór umowy cz. I
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17. zał. nr 8.2 Wzór umowy cz. II
18. zał. nr 8.3 Wzór umowy cz. III
19. zał. nr 8.4 Wzór umowy cz. IV
20. zał. nr 8.5 Wzór umowy cz. V

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-27

Data ostatniej zmiany

2022-01-27

Termin składania ofert

2022-02-07 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.
Mokra Prawa 30
96-100 Mokra Prawa
NIP: 8361328625

Osoby do kontaktu

Hubert Lachowski
tel.: +48 46 833-38-08 
e-mail: h.lachowski@wodkan-skierniewice.com.pl

Monika Furgał
tel.: +48 46 833-38-08 
e-mail: m.furgal@wodkan-skierniewice.com.pl

Mariusz  Jędrychowicz
tel.: +48 46 833-38-08 
e-mail: m.jedrychowicz@wodkan-skierniewice.com.pl

Części zamówienia
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Część: 1

Tytuł części 1

Cz. I - Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V:
Część I Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonywaniem robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w 
Skierniewicach”.
Nadzór będzie sprawowany podczas robót związanych z budową dwóch przepompowni ścieków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz 
sieci wodociągowej w ul. Starbacicha”- załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” � następnie na dole 
strony należy wybrać zakładkę „Postępowania archiwalne” � następnie należy wybrać informację 
nad tabelką „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” oświadcza,  że wszelkie szczegółowe 
informacje...” � następnie „Przetargi” � i w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań 
należy wybrać zamówienie z dnia 31.12.2020 r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w 
Skierniewicach”.
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Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć: 
1)�Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.);
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 
Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności przeprowadzania 
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
3)�Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań;
4) Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
5)�Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego;
6) Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  
7) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych do 
akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania w 
budownictwie;
8)�Udział w naradach technicznych/koordynacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i 
problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 
robót budowlanych;
9)  Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 
skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 razy w tygodniu 
(z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego 
minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego;
10) Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z 
dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
11)�Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie 
oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego;
12)�Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania w 
procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
13)�Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót;
14)�Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych;
15) Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
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Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych;
16)�Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych;
17)�Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową;
18)�Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych 
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych;
19)�Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
BHP;
20)�Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy;
21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót-

  wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie wykonania 
badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych;
22)�Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych, 
a także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek;
23)�Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego;
24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych;
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 
inwestycji;
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania; 
27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych.
Terminy:
1.�Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 3 miesiące. 
2.�Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: czerwiec 2022 r.

      Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, 
zależnie od faktycznego rozpoczęcia prac przy przepompowni ścieków przez Wykonawcę robót 
budowlanych. 
3.�Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: sierpień 2022 r.
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Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.  
Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość plików, które można załączyć, 
"Zobowiązanie" stanowiące zał. nr 7.1-7.5 do Zapytania ofertowego dostępne jest pod adresem: 
www.wodkan-skierniewice.com.pl (Zakładka Przetargi).

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

•�Doświadczenie zawodowe: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub 
kierownik robót branży elektrycznej lub elektroenergetycznej nad robotami budowlanymi w zakresie 
budowy lub przebudowy lub remontu sieci.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis

•�Potencjał osobowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. 
jedn. Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  załączy do oferty:
a)�Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, 
o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi 
załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego). 
b)�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
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niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.1 dla cz. I i/lub 4.2 dla cz. II i/lub 4.3 dla cz. III i/lub 
4.4 dla cz. IV i/lub 4.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego;
c)�wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.1 dla cz. I i/lub 5.2 dla cz. II i/lub 5.3 dla cz. III i/lub 5.4 
dla cz. IV i/lub 5.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2.�Pozostałe dokumenty:
1)�Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 2 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego;
2)�w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3)�zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 7.1 cz. I i/lub 7.2 cz. II i/lub 
7.3 cz. III i/lub 7.4 cz. IV i/lub 7.5 cz. V do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy);
4)�oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 
6 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5)�pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)�nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a)�będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
•�udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
•�handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
•�o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
•�finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 
•�o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
•� powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
•�przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b)�wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c)�wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d)�jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty niezależnie od siebie; 
e)�jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.

      �� Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 



Wygenerowano: 2022-01-27 13:22 Strona 10 / 41

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych cz. I-V

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany 
w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
f)�Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

a)�kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%

      cena oferowana minimalna brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt

           cena badanej oferty brutto

Część: 2

Tytuł części 2

Cz. II - Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V:
Część II Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej 
nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. 
Starbacicha w Skierniewicach”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz 
sieci wodociągowej w ul. Starbacicha”- załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” � następnie na dole 
strony należy wybrać zakładkę „Postępowania archiwalne” � następnie należy wybrać informację 
nad tabelką „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” oświadcza, że wszelkie szczegółowe 
informacje...” � następnie „Przetargi” � i w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań 
należy wybrać zamówienie z dnia 31.12.2020 r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w 
Skierniewicach”.

Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć:
1)   Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.);
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 
Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności przeprowadzania 
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
3)�Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań;
4) Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
5)�Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
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Zamawiającego;
6) Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  
7)   Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania w 
budownictwie;
8)�Udział w naradach technicznych/koordynacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i 
problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 
robót budowlanych;
9)  Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży inżynieryjnej drogowej w takich 
odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 
razy w tygodniu (z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć 
do niezbędnego minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego;
10) Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z 
dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
11)�Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie 
oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego;
12)�Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania w 
procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
13)�Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót;
14)�Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych;
15) Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowalnych;
16)�Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych;
17)�Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową;
18)�Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych;
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19)�Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
BHP;
20)�Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy;
21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót-

  wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie wykonania 
badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych;
22)�Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych, a 
także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek;
23)�Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego;
24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych;
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 
inwestycji;
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania; 
27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych.
Terminy:
1.�Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 7 miesięcy. 
2.�Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: luty 2022 r.
Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Faktycznym 
terminem rozpoczęcia pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego będzie data przejęcia Terenu 
Budowy przez Wykonawcę robót budowlanych. 
3.� Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: sierpień 2022 r.  
 Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.  
Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość plików, które można załączyć, 
"Zobowiązanie" stanowiące zał. nr 7.1-7.5 do Zapytania ofertowego dostępne jest pod adresem: 
www.wodkan-skierniewice.com.pl (Zakładka Przetargi).

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub 
kierownik robót branży inżynieryjnej drogowej nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie 
lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub  odpowiadające im 
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń



Wygenerowano: 2022-01-27 13:22 Strona 15 / 41

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych cz. I-V

Opis

1.�Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  załączy do oferty:
a)�Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, 
o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi 
załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego). 
b)�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.1 dla cz. I i/lub 4.2 dla cz. II i/lub 4.3 dla cz. III i/lub 
4.4 dla cz. IV i/lub 4.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego;
c)�wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.1 dla cz. I i/lub 5.2 dla cz. II i/lub 5.3 dla cz. III i/lub 5.4 
dla cz. IV i/lub 5.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
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lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2.�Pozostałe dokumenty:
1)�Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 2 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego;
2)�w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3)�zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 7.1 cz. I i/lub 7.2 cz. II i/lub 
7.3 cz. III i/lub 7.4 cz. IV i/lub 7.5 cz. V do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy);
4)�oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 
6 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5)�pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)�nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a)�będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
•�udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
•�handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
•�o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
•�finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 
•�o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
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•� powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
•�przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b)�wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c)�wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d)�jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty niezależnie od siebie; 
e)�jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.

      �� Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą 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), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany 
w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
f)�Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.
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Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

a)�kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%
       cena oferowana minimalna brutto

C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
       cena badanej oferty brutto

Część: 3

Tytuł części 3

Cz. III - Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V:
Część III Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej 
nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej 
w Skierniewicach” - załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego. 
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” � następnie na dole 
strony należy wybrać zakładkę „Postępowania archiwalne” � następnie należy wybrać informację 
nad tabelką „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” oświadcza, że wszelkie szczegółowe 
informacje...” � następnie „Przetargi” � i w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań 
należy wybrać zamówienie z dnia 15.12.2020 r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”.

Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć: 
1)   Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.); 
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 
Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności przeprowadzania 
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
3)�Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań;
4) Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
5)�Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego;
6)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  
7)   Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania w 
budownictwie;
8)�Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów technicznych 
objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych;
9)  Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży inżynieryjnej drogowej w takich 
odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 
razy w tygodniu (z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć 
do niezbędnego minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego;
10) Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z 
dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
11)�Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
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zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie 
oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego;
12)�Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania w 
procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
13)�Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót;
14)�Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych;
15) Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowalnych;
16)�Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych;
17)�Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową;
18)�Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych;
19)�Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
BHP;
20)�Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy;
21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót-

  wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie wykonania 
badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych;
22)�Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych, a 
także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek;
23)�Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego;
24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych;
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 
inwestycji;
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
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budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania; 
27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych.
Terminy:
1.�Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego:  5 miesięcy.
2.�Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: marzec 2022 r.   
Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Faktycznym 
terminem rozpoczęcia pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego będzie data przejęcia Terenu 
Budowy przez Wykonawcę robót budowlanych. 
3.�Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: lipiec 2022 r.  
Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.  
Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość plików, które można załączyć, 
"Zobowiązanie" stanowiące zał. nr 7.1-7.5 do Zapytania ofertowego dostępne jest pod adresem: 
www.wodkan-skierniewice.com.pl (Zakładka Przetargi).

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub 
kierownik robót branży inżynieryjnej drogowej nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie 
lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub  odpowiadające im 
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  załączy do oferty:
a)�Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, 
o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
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w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi 
załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego). 
b)�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.1 dla cz. I i/lub 4.2 dla cz. II i/lub 4.3 dla cz. III i/lub 
4.4 dla cz. IV i/lub 4.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego;
c)�wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.1 dla cz. I i/lub 5.2 dla cz. II i/lub 5.3 dla cz. III i/lub 5.4 
dla cz. IV i/lub 5.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2.�Pozostałe dokumenty:
1)�Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 2 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego;
2)�w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3)�zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 7.1 cz. I i/lub 7.2 cz. II i/lub 
7.3 cz. III i/lub 7.4 cz. IV i/lub 7.5 cz. V do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy);
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4)�oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 
6 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5)�pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)�nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a)�będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
•�udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
•�handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
•�o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
•�finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 
•�o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
•� powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
•�przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b)�wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c)�wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d)�jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
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jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty niezależnie od siebie; 
e)�jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.

      �� Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą 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), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany 
w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
f)�Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

a)�kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%
      cena oferowana minimalna brutto

C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
          cena badanej oferty brutto
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Część: 4

Tytuł części 4

Cz. IV - Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V:
Część IV Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonywaniem robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”.
Nadzór będzie sprawowany podczas robót związanych z budową przepompowni ścieków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej 
w Skierniewicach” - załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego. 
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” � następnie na dole 
strony należy wybrać zakładkę „Postępowania archiwalne” � następnie należy wybrać informację 
nad tabelką „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” oświadcza, że wszelkie szczegółowe 
informacje...” � następnie „Przetargi” � i w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań 
należy wybrać zamówienie z dnia 15.12.2020 r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”.

Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć: 
1)   Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
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budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.); 
2) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 
Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności przeprowadzania 
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
3)�Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań;
4) Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
5)�Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego;
6)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  
7) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych do 
akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania w 
budownictwie;
8)�Udział w naradach technicznych/koordynacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i 
problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 
robót budowlanych;
9)  Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży instalacyjnej  w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 razy w tygodniu 
(z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego 
minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego;
10) Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z 
dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
11)�Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie 
oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego;
12)�Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania w 
procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
13)�Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót;
14)�Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych;
15) Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowalnych;
16)�Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
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nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych;
17)�Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową;
18)�Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych;
19)�Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
BHP;
20)�Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy;
21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót-

  wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie wykonania 
badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych;
22)�Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych, a 
także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek;
23)�Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego;
24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych;
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 
inwestycji;
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania; 
27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych.
Terminy:
1.�Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 3 miesiące.
2.�Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: kwiecień 2022 r.

      Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, 
zależnie od faktycznego rozpoczęcia prac przy przepompowni ścieków przez Wykonawcę robót 
budowlanych. 
3.�Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: czerwiec 2022 r.
Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.  
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Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość plików, które można załączyć, 
"Zobowiązanie" stanowiące zał. nr 7.1-7.5 do Zapytania ofertowego dostępne jest pod adresem: 
www.wodkan-skierniewice.com.pl (Zakładka Przetargi).

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub 
kierownik robót branży elektrycznej lub elektroenergetycznej nad robotami budowlanymi w zakresie 
budowy lub przebudowy lub remontu sieci.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
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ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. 
jedn. Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  załączy do oferty:
a)�Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, 
o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi 
załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego). 
b)�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.1 dla cz. I i/lub 4.2 dla cz. II i/lub 4.3 dla cz. III i/lub 
4.4 dla cz. IV i/lub 4.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego;
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c)�wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.1 dla cz. I i/lub 5.2 dla cz. II i/lub 5.3 dla cz. III i/lub 5.4 
dla cz. IV i/lub 5.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2.�Pozostałe dokumenty:
1)�Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 2 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego;
2)�w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3)�zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 7.1 cz. I i/lub 7.2 cz. II i/lub 
7.3 cz. III i/lub 7.4 cz. IV i/lub 7.5 cz. V do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy);
4)�oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 
6 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5)�pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)�nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a)�będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
•�udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
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przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
•�handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
•�o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
•�finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 
•�o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
•� powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
•�przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b)�wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c)�wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d)�jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty niezależnie od siebie; 
e)�jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.

      �� Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą 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), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany 
w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
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szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
f)�Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

a)�kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%
       cena oferowana minimalna brutto

C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
              cena badanej oferty brutto

Część: 5

Tytuł części 5

Cz. V - Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ
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Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V:
Część V Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej 
nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa 
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Kolbego w Skierniewicach”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kolbego” - załącznik 
nr 1.2 do Zapytania ofertowego . 
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” � następnie w 
tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać zamówienie z dnia 08.10.2021 
r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kolbego w 
Skierniewicach”.

Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć:
1)   Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.); 
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 
Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności przeprowadzania 
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
3)�Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań;
4)  Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
5)�Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego;
6)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  
7)   Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania w 
budownictwie;
8)�Udział w naradach technicznych/koordynacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i 
problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 
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robót budowlanych;
9)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży inżynieryjnej drogowej w takich 
odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 
razy w tygodniu (z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć 
do niezbędnego minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego;
10)Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z 
dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
11)�Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie 
oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego;
12)�Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania w 
procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
13)�Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót;
14)�Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych;
15)  Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowalnych;
16)�Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych;
17)�Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową;
18)�Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych;
19)�Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
BHP;
20)�Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy;
21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót-

  wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie wykonania 
badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych;
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22)�Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych, a 
także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek;
23)�Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego;
24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych;
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 
inwestycji;
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania; 
27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych.
Terminy:
1.�Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 4 miesiące.
2.�Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: wrzesień 2022 r.

      Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, 
zależnie od faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 
Faktycznym terminem rozpoczęcia pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego będzie data przejęcia 
Terenu Budowy przez Wykonawcę robót budowlanych. 
3.�Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: grudzień 2022 r.
Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.  
Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość plików, które można załączyć, 
"Zobowiązanie" stanowiące zał. nr 7.1-7.5 do Zapytania ofertowego dostępne jest pod adresem: 
www.wodkan-skierniewice.com.pl (Zakładka Przetargi).

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice
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Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub 
kierownik robót branży inżynieryjnej drogowej nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie 
lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.) 
i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, 
poz. 831) lub  odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  załączy do oferty:
a)�Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, 
o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
•�W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi 
załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego). 
b)�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.1 dla cz. I i/lub 4.2 dla cz. II i/lub 4.3 dla cz. III i/lub 
4.4 dla cz. IV i/lub 4.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego;
c)�wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.1 dla cz. I i/lub 5.2 dla cz. II i/lub 5.3 dla cz. III i/lub 5.4 
dla cz. IV i/lub 5.5 dla cz. V do Zapytania ofertowego.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2.�Pozostałe dokumenty:
1)�Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 2 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego;
2)�w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
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reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3)�zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 7.1 cz. I i/lub 7.2 cz. II i/lub 
7.3 cz. III i/lub 7.4 cz. IV i/lub 7.5 cz. V do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy);
4)�oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 
6 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5)�pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)�nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a)�będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
•�udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
•�handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
•�o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
•�finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 
•�o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
•� powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
•�przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
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wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b)�wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c)�wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d)�jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty niezależnie od siebie; 
e)�jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.

      �� Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą 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), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany 
w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
f)�Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

a)�kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%
      cena oferowana minimalna brutto

C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
        cena badanej oferty brutto

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-01-27 - data opublikowania

-> 2022-02-07 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


