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RPPK.03.03.01-18-0011/16 - Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy

Tytuł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
sanitarnej przy realizacji zadania: ,,Modernizacja sieci 
ciepłowniczej na terenie Dębicy

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
Przedmiot: usługi w zakresie m.in. nadzoru na w/w przedmiot 
Wielkości lub zakresu zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego. 
Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia konieczności 
zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót objętych wcześniej przeprowadzonym zapytaniem 
ofertowym na modernizację sieci.

Warunki zmiany umowy

1.�ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy,  w przypadku:
1)�zmiany danych WYKONAWCY (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikającej z przekształcenia 
podmiotowego po stronie WYKONAWCY,
2)�zmiany osób pełniących funkcję inspektora nadzoru – zmiana będzie możliwa na wniosek 
WYKONAWCY, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 
ZAMAWIAJĄCEGO kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w warunkach Zamówienia oraz 
przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
2.�ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zawartej umowy,  w przypadku:
1)�wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub rezygnację przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części 
przedmiotu umowy,
2)�konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót,
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3)�wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 
administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA lub wykonawca robót ponosi 
odpowiedzialność,
4)�wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem 
okoliczności, za które WYKONAWCA lub wykonawca robót ponosi odpowiedzialność.
3.�ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w 
stosunku do treści oferty w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy 
dotyczących zmian stawki podatku VAT.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-09-24
1. 24_09_2021_ Umowa powierzenia
2. 24_09_2021_ Umowa
3. 24_09_2021_Formularze do uzupełnia
4. 24_09_2021_Link do dokumentacji technicznej
5. 24_09_2021_Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RPO WP 2014-2020
6. 24_09_2021_SWZ - Budowa sieci - nadzór

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-09-24

Data ostatniej zmiany

2021-09-24

Termin składania ofert

2021-10-05 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Rzeczna  1A
39-200 Dębica
NIP: 8720008382
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Osoby do kontaktu

Grzegorz Kociołek
tel.: 0-14 682-74-43
e-mail: grzegorzk@mpec-debica.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży s

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania: 
,,Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy
4.1.�Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i 
koordynowanie robót budowlanych, montażowych oraz kontrola prób odbiorowych dla zadania 
remontowego pn.:
1.1 Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od linii kolejowej Kraków-Medyka do komory przy ulicy 
Cmentarnej w Dębicy- Długość odcinka  ok. 550 mb, średnica DN 300/450;
1.2 Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy Miejskim Gimnazjum Nr4 do komory 
przy ul. Robotniczej 6 -Długość odcinka  ok. 205 mb, średnica DN 250/400;
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1.3 Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy bloku mieszkalnym nr 10 przy ul. 
Robotniczej do węzła cieplnego W-4 przy ul. Pana Tadeusza 2. Długość odcinka  ok. 380 mb, średnica 
DN 200/315;
1.4 Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy ul. J. Piłsudskiego do węzła WI-4 przy 
ul. Sportowej.  Długość odcinka  ok. 330 mb, średnica DN 150/250;
1.5 Likwidacja węzła grupowego WS-1 przy ul. Łysogórskiej, budowa 16 szt.  indywidualnych 
węzłów cieplnych jednofunkcyjnych. Długość zmodernizowanej sieci wynosi ok. 549 mb: 
2xDN100/200-12mb, 2xDN80/160-194mb, 2xDN65/140-92 mb,2xDN50/125-235 mb 2xDN25/90-16 
mb;
1.6 Likwidacja węzła grupowego WS-6 przy ul. Raczyńskich 4, zabudowa 5 szt. węzłów cieplnych 
jednofunkcyjnych.  Długość zmodernizowanej sieci wynosi ok. 165 mb: 2xDN80/160-19 mb, 
2xDN65/140-53 mb, 2xDN50/125-93 mb.
2. Do obowiązków Wykonawcy - Inspektora nadzoru branży sanitarnej będzie należało zapewnienie 
koordynacji i kontroli na etapie budowy, odbioru oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie 
rękojmi i gwarancji. Okres gwarancji oraz okres rękojmi dla Wykonawcy robót budowlanych trwać 
będzie 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego.
3. Zakres szczegółowy zamówienia obejmuje:
3.1 reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, 
normami oraz zapisami umownymi dot. realizacji inwestycji,
3.2  kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów,
3.3 przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonanych robót 
i zastosowanych materiałów zgodnie z umową na roboty budowlane, opracowaną dokumentacją 
projektową oraz wiedzą budowlaną,
3.4 zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, które mają 
być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie prawidłowości dokumentów, 
zezwoleń, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia 
materiałów uszkodzonych lub nie mających wymaganych certyfikatów,
3.5 sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu,
3.6 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 
nadzorowanie dostaw urządzeń i materiałów na teren budowy ze szczególnym uwzględnieniem 
ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i 
warunkami umowy na roboty budowlane,
3.7 wydawanie wykonawcy robót, (kierownikowi budowy lub kierownikowi robót) poleceń, 
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy (dziennik budowy jest dokumentem wewnętrznym 
Zamawiającego), dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
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3.8 potwierdzanie faktycznego wykonania robót oraz usunięcia wad,
3.9 żądanie od wykonawcy robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z projektem,
3.10 kontrola wykonawcy robót budowlanych w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie 
z odpowiednimi wymaganiami BHP, p. poż., przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze 
sporządzaniem informacji i opinii dla Zamawiającego,
3.11 sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wyrobów i materiałów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z 
dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3.12 pisemne opiniowanie dla Zamawiającego propozycji jakichkolwiek zmian (istotnych lub 
nieistotnych) w trakcie wykonywanych robót budowlanych,
3.13 uczestniczenie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych w odbiorach 
częściowych 
i końcowych,
3.14 dokonanie oceny kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 
istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych 
robót w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,
3.15 nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji zrealizowanego 
przedsięwzięcia. (Okres gwarancji oraz okres rękojmi dla Wykonawcy robót budowlanych trwać 
będzie  36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego).

      Zamawiający wymaga aby Wykonawca w sytuacjach pilnych, np. nieprzewidziana, nagła awaria 
lub wystąpienia  innych problemów podczas realizacji zadania, wstawił się na plac budowy w ciągu 
ok. dwóch godzin od wezwania poprzez e-mail lub sms.

Kody CPV

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podkarpackie

Powiat

dębicki

Gmina

Dębica
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Miejscowość

Dębica

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-09-30

Opis

8.1�Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2022 r. lub ( Od dnia podpisania umowy do dnia 
podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy obiektu będącego 
przedmiotem nadzoru inwestorskiego.)

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

9.1.4�Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka 
zostanie jej powierzona:  Wykonawca wykaże osobę zdolną do wykonania zamówienia:

               - Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej bez ograniczeń o co najmniej 5-letniej praktyce 
zawodowej oraz doświadczeniu w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru lub funkcji kierownika 
robót w zakresie wykonania sieci preizolowanych - min. dwa przedsięwzięcia przy budowie lub 
przebudowie sieci ciepłowniczej o długości co najmniej 100 m i średnicy min DN 100 w ramach jednej 
umowy.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:
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•�posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w w/w branży budowlanej 
w kraju zamieszkania tej osoby,
•�posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej w kraju 
zamieszkania tej osoby,
•�posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie 
z ustawą z 18.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 78 z póź.zm.) lub posiadać 
prawo do świadczenia usług transgranicznych,
•�spełniać opisane wyżej wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
Wszystkie w/w osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości 
języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka 
polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem 
Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako minimalne wymaganie 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia 
obowiązku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć personelowi niezbędne 
wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w 
cenie oferty.
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymaga się posiadania uprawnień 
budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty 
składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie 
zawodowe uzyskane w trakcie:
•�zatrudnienia,
•�wykonywania innej pracy zarobkowej
lub 
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia 
zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, 
w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania 
pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
•� Podane osoby przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym muszą czynnie uczestniczyć 
podczas realizacji zamówienia. W przypadku gdy realizowanie zadania przez w/w osoby jest 
niemożliwy, Wykonawca zastępuje je innymi osobami o kwalifikacjach nie mniejszych niż podane w 
formularzu ofertowym.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg 
formuły: spełnia - nie spełnia.
Dodatkowo:
Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć min. załącznik numer 2 oraz 3 będący częścią SWZ
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Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o 
dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o 
dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o 
dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o 
dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1�Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
2�Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 
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podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
3�Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
4�Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej IDW,
5�Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - załącznik nr 4 (jeżeli  dotyczy) 
6�W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
7�w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
zgodnie z pkt. 10 IDW,
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty.
2.�Opis sposobu przygotowania oferty.
2.1�Wymagania podstawowe.
2.1.1�Zamawiający wymaga aby złożone oferty miały formę pisemną. 
2.1.2�Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.1.3�Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2.1.4�Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.1.5�Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
2.1.6�Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2.1.7�Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty 
należy dołączyć: oryginał lub potwierdzoną kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do 
tego upoważnione.
2.1.8�Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z 
niniejszą IDW.
2.1.9�We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby.
2.1.10Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania 
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ofert.
2.2�Sporządzenie oferty w formie pisemnej.
2.2.1Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2.2.2Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
2.2.3Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu.
2.2.4Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.
2.2.5Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. 
2.2.6Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
2.2.7Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w oryginale lub kopii 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenia sporządzane na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa.
2.2.8Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, którego każdego  z nich 
dotyczą.
Jednocześnie w celu uniknięcia konfliktu interesów, z udzielenia zamówienia Zamawiający 
wykluczy podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,



Wygenerowano: 2021-09-24 09:29 Strona 11 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania: ,,Modernizacja sieci…

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
Pełny opis znajduje się  w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego 
ogłoszenia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Opis wymagania znajduje się w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego 
ogłoszenia

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena –90 % = 90 pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru: 

          najniższa oferowana cena 
C=  ---------------------------------------- x 90 pkt 

         cena ocenianej oferty 
Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

B-Ilość pobytów inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na terenie budowy 
w ciągu tygodnia w okresie prowadzenia robót- waga kryterium 10%: (minimalna wymagana przez 
Zamawiającego ilość pobytów na terenie budowy w ciągu tygodnia w okresie prowadzenia robót)
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-09-24 - data opublikowania

-> 2021-10-05 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-09-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
branży sanitarnej przy realizacji zadania: ,,Mod... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
branży sanitarnej przy realizacji zadania: ,,Mod...


