
Swarzędz: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym 
Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz
Numer ogłoszenia: 43923 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 
65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: (CPV: 71247000-1) 
Zamówienie obejmuje sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 
inwestycyjnym: Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz. Nadzór nad robotami 
budowlanymi w zakresie: nadzór nad robotami branży konstrukcyjno - budowlanej, nadzór nad robotami 
branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nadzór 
nad robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia 
stanowią: dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż, kosztorysy przedmiarowe dla 
poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, 
odpowiedzi oraz wyjaśnienia udzielone w trakcie opublikowanego ogłoszenia o przetargu 
nieograniczonym na budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie, Obowiązki Wykonawcy: przestrzeganie 
Prawa Budowlanego w szczególności Art. 25., przekazanie placu budowy pod realizowaną inwestycję, 
kontrolowanie prawidłowości zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
kontrolowanie zgodności realizacji robót z warunkami umowy i specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i pisemne zgłaszanie Zamawiającemu odstępstw od harmonogramu, nadzór nad dostawą i 
montażem wyposażenia nadzorowanego obiektu, składanie cotygodniowych sprawozdań z postępów w 
realizacji zadania wraz z dokumentacją fotograficzną (w wersji elektronicznej - przesyłane 
Zamawiającemu na wskazany adres poczty elektronicznej raz w tygodniu, oraz w wersji tradycyjnej), 
współpracę z nadzorem autorskim w zakresie realizacji inwestycji, koordynację i nadzór nad rozruchem 
inwestycji i przekazaniem zadania inwestycyjnego Zamawiającemu, weryfikację dokumentacji 
powykonawczej, pisemne informowanie Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę, a przed 
rozpoczęciem wykonywania, konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych - 
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, sporządzanie protokołów 
konieczności w razie wystąpienia robót dodatkowych, sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty 
dodatkowe, uczestnictwo w radach budowy, w przypadku zejścia Wykonawcy z placu budowy przed 
ukończeniem zadania udział w inwentaryzacji robót wykonanych oraz ilości materiałów dostarczonych na 
budowę. kontrola rozliczeń Wykonawcy robót w oparciu o zapisy umowne i harmonogram finansowy-
rzeczowy kontrolowanie prawidłowości zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania na żądanie Zamawiającego cyklicznie danych 



dotyczących postępu robót, harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także sporządzania wszelkich 
raportów, sprawozdań..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 
% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego 
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego 
zamówienie zostanie udzielone z zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Udzielenie takiego 
zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia usług tego samego rodzaju - na które zabezpieczone 
zostaną środki w budżecie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w 
wysokości 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: wykonali w 
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę nadzorowania robót 
budowlanych dotyczących budowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10000m3 i 
załączą dowody czy zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie. 
Wykonawca zobligowany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ 
- załącznik nr 1 i 3 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali 
spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego 
dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - 
Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów). Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 



osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek z spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują 
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują co najmniej 
odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadającymi uprawnienia: -(Inżynier 
kontraktu) budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, 
poz. 1118 ze zm.) oraz minimum 4 - letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy 
i/lub inspektora nadzoru, -(Inspektor nadzoru) budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2006r. Nr 156, poz 1118 
ze zm.) oraz minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierownika robót i/lub kierownika 
budowy i/lub inspektora nadzoru w niżej wymienionych specjalnościach: -drogowej, 
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w 
funkcji inspektorów nadzoru w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane 
uprawnienia oraz staż zawodowy w więcej niż jednej specjalności. Uwaga: za uprawnienia 
budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane 
zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - 
EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2010r. Nr 243, 
poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU. z 2008r. Nr 
63, poz. 394). Wykonawca zobligowany jest wypełnić i złożyć oświadczenie zgodnie z 
załącznikiem i treścią SIWZ - załącznik nr 1, 4 i 5 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych 
wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych 
przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów). Zgodnie z 
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy 
i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:



• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach: a)możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia, za pisemną zgodą 
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności oraz przyczyn: -wystąpienia 
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności, - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne) mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, - w przypadku konieczności usunięcia kolizji z 
urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było możliwe podczas opracowywania dokumentacji, a 
której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji, - w przypadku zmiany (przedłużenia lub 
skrócenia) terminu realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego, b)możliwość dokonania zmiany 
Podwykonawców, w zakresie prac wskazanych w ofercie, w związku z rażącym naruszeniem przez nich 
warunków projektu umowy oraz w związku ze zdarzeniami losowymi; c)możliwość dokonania zmiany 
osób posiadających stosowne, wymagane uprawnienia budowlane w szczególności w związku z rażącym 
naruszeniem przez nich warunków niniejszej umowy oraz w związku ze zdarzeniami losowymi,



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, 
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia przekazania nadzorowanych 
robót budowlanych do dnia odbioru końcowego inwestycji i oddania jej do użytkowania, który nastąpi 
planowo do dnia: 30 . 06 . 2015r. (planowanego zakończenia nadzorowanych robót), ale może ulec 
zmianie w przypadku wcześniejszego odbioru końcowego inwestycji i oddania do użytkowania lub w 
przypadku przedłużenia wykonywania nadzorowanych robót budowlanych. Nadzorem robót objęty jest 
także okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót budowlanych. Okres gwarancyjny 
nadzorowanych robót liczony jest od daty odbioru końcowego robót bez wad oraz usterek i wynosi co 
najmniej 60 miesięcy - zgodnie z gwarancją udzieloną przez wykonawcę nadzorowanych robót 
budowlanych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


