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Polanica-Zdrój 2017-05-25

Zapytanie ofertowe
obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.:
Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju”
Lokalizacja zadania: Miasto Polanica-Zdrój – działka nr nr 91/18, 96/1, 586/1, 586/2,
586/3, 586/5, 586/6, 586/7, 98/15, 98/14, 100/9, 96/3 obręb Centrum w PolanicyZdroju
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Polanica-Zdrój
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój
tel. 74 86 80 600
fax. 74 86 81 046
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla
inwestycji pn.: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w PolanicyZdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju” w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z późn. zm.), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz
przepisami wykonawczymi.
Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne, tj.:
a) reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją
techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
c) stawianie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót
nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Ponadto inspektor nadzoru jest zobowiązany stawić się
na budowie na każde dodatkowe i uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Przybycie na
budowę powinno nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego od powiadomienia, w
godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;
d) sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych do stosowania;
e) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych
obiektów i przekazania ich do użytkowania;

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowaniem
rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych;
g) żądanie od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do
stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów;
h) dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
i) weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
j) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową
zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych
robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także
przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności
wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych;
k) udział w naradach koordynacyjnych budowy;
l) udział w przekazywaniu placu budowy;
m) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i
rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Zakres rzeczowy zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku obejmuje wykonanie
następujących elementów:
II. Określenie przedmiotu zamówienia - roboty budowlane podlegające nadzorowi
inwestorskiemu:
1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie placu tzw.
„Mały Rynek” w Polanicy-Zdroju. Zakres zagospodarowania obejmuje wykonanie
elementów i obiektów małej architektury, tj.:
 drewniane pergole,
 siedziska żelbetowe i drewniane,
 nasadzenia zieleni,
 fontanna typu funsquare (fontanna bez otwartej niecki),
 nawierzchnie głównie z kostki kamiennej,
 oświetlenie,
 punkt informacyjny w postaci tablicy informującej o nr kontaktowych, prowadzonych
działaniach, spotkaniach, realizowanych projektach przez OPS, gminny Zespól
Interdyscyplinarny,
 punkt w postaci tablicy Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w
Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 tablica informacyjna – oznaczenia w alfabecie Brailla
1.2. Powierzchnia inwestycji, na którym zrealizowane będą obiekty i elementy
zagospodarowania obejmuje powierzchnię 5 348, 8 m2

z czego:
powierzchnia miejsc postojowych (nawierzchnie przepuszczalne GEOKRATA) – 150 m2
powierzchnia z nawierzchnią z płyt granitowych – 370, 0 m2
powierzchnia z nawierzchnią z kostki granitowej – 3 765, 80 m2 – 270, 00 m2
powierzchnia ścieżek pieszych z kostki bazaltowej – 50, 50 m2
powierzchnia trawiasta – 1012, 5 m2
powierzchnia terenów biologicznie czynnych – 1162, 50 m2
oraz elementy malej architektury, w tym:
siedziska drewniane – 2, 70 m2
siedziska betonowe – 6, 32 m3
konstrukcja drewniana pergoli – 11, 76 m3 (367, 5 m2)
konstrukcja drewniana pasażu – 19, 75 m3 (477, 75 m2)
UWAGI: z nawierzchni z kostki granitowej odjęto powierzchnię 270 m2. Nawierzchnia ta stanowi
plac parkingowy z kostki betonowej oraz zjazd z kostki granitowej na teren parkingu z ul. Lipowej.
Zamawiający nie przewiduje rozbiórek tych nawierzchni.

1.3. Branża elektryczna - obejmuje wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), instalacji
elektrycznej zasilania urządzeń technologicznych fontanny, instalacji oświetlenia i gniazd
wtykowych komory technicznej fontanny, instalacji oświetlenia terenu i podświetlenia
fontanny. Moc 40, 0 kW.
- WLZ
- Rozdzielnia RG Mały Rynek
- Linia zasilająca urządzenia fontanny,
- Rozdzielnia fontanny RF w komorze technicznej,
- Instalacja oświetlenia awaryjnego,
- Instalacja ogrzewania elektrycznego,
- Instalacja oświetlenia parkowego,
- Instalacja podświetlenia fontanny
- Instalacja oświetlenia pergoli 2 szt,
- Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
- Instalacja ochrony przepięciowej,
- Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych.
 Do zasilania w energię elektryczną Małego Rynku przewiduje się wykonanie
wewnętrznej linii zasilającej kablem ziemnym YKXS 5x16 mm2 od zestawu złączowo
pomiarowego do projektowanej rozdzielni głównej zlokalizowanej obok zestawu ZP.
 Do oświetlenia terenu Małego Rynku projektuje się oświetlenie parkowe, wykonane
kablem ziemnym YKY 5 x 6 mm2+ Fe/Zn 25 x 4mm dla uziemienia słupów. Całkowita
długość kabla 356 m. Ilość słupów oświetleniowych 10 sztuk na fundamentach
betonowych. Ilość opraw 10 sztuk (oprawy LED 50 W), w tym montaż latarni jednej
zasilanej ekranem fotowoltaicznym.
 Do podświetlenia fontanny projektuje się oświetlenie najazdowe, regulowane,
wykonane kablem ziemnym YKY 5 x 6 mm2+ Fe/Zn 25 x 4mm dla uziemienia oprawy.

Długość kabla 120 m. Przewiduje się również oświetlenie wpuszczane do
podświetlenia, regulowane 15 stopni – ze źródłem światła LED 14 W w ilości 9 sztuk.
 Do oświetlenia pergoli projektuje się oświetlenie kablem zimnym YKY 5 x 4 mm2 w
typowych rurkach instalacyjnych prowadzonych po konstrukcji pergoli. Długość
obwodów 170 m. Oprawy liniowe LED hermetyczne – 32 W w ilości 23 sztuk, które
włączane będą przy pomocy czujnika ruchu. Oświetlenie zasilane dwoma obwodami z
projektowanej rozdzielni.
 Zasilanie fontanny projektuje się kablem ziemnym YKY 5 x 10 mm2 o długości 95 m.
1.4. Branża konstrukcyjno budowlana - obejmuje wykonanie w technologii żelbetowej
monolitycznej mi. niecki fontanny, pomieszczenia technicznego fontanny, ławy
fundamentowej ze schodami terenowymi, ławy fundamentowej z murkami, i tak:
- Niecka Fontanny (140, 8 m3 betonu):
 płyta denna zbrojona stalą żebrowaną klasy A-II fi 10 mm o gr. 25 cm,
 ściany niecki fontanny zbrojone stalą żebrowaną klasy A-II fi 10 mm o gr. 20 cm,
 beton konstrukcyjny klasy C25/30 wodoszczelny W4
- Pomieszczenie techniczne fontanny (26, 83 m3 betonu):
 płyta denna zbrojona stalą żebrowaną klasy A-II fi 12 mm o gr. 25 cm,
 ściany niecki fontanny zbrojone stalą żebrowaną klasy A-II fi 12 mm o gr. 20 cm,
 płyta stropowa monolityczna swobodnie podparta zbrojona stalą żebrowaną fi 12 mm,
 beton konstrukcyjny klasy C25/30 wodoszczelny W4
 wody – 1 kpl.
- Ławy fundamentowe i schody terenowe żelbetowe (60, 85 m3 betonu):
 schody żelbetowe proste na płycie betonowej gr 20 cm
 ławy żelbetowe proste o szerokości do 60 cm
ławy żelbetowe prostokątne o szerokości do 0, 6 m
- Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórkowca - Zdrojowa 2
 Rozbiórka budynek z cegły, kamienia i drewna – 1316 m3
 wywóz gruzu do 5km, miejsce wywozu zostanie wskazane przez Zamawiającego
1.5. Branża sanitarna - obejmuje wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenów
utwardzonych oraz wykonanie przyłączy wod-kan fontanny, i tak:
 kanał deszczowy z rur PCV o śr. 160 mm – 99, 7 m,
 kanał deszczowy z rur PCV o śr. 200 mm – 96, 0 m,
 kanał deszczowy z rur PCV o śr. 250 mm – 9, 0 m,
 montaż separatora – 2 szt,
 studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 2 szt.
 studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – szt 6,
 przyłącze wodociągowe dla fontanny z rur ciśnieniowych PE o śr. zew. 63 mm – 50,00
m.
- Uzbrojenie fontanny
 dysze obrazowe – 33 szt.
 lampa pierścieniowa LED 30 W ze stali nierdzewnej AISI 316– 33 szt.











pompa zasilająca dysze obrazowe – 9 szt.
dysza dopływowa ścienna – 4 szt.
dysza ssąca układy filtracyjnego – 2 szt.
dysza ssąca układu obrazowego – 9 szt.
spust denny – 1 szt.
prefiltr dysz ssących – 1 szt.
przepusty kablowe – 1 kpl.
przepusty ścienne – 1 kpl.
układ filtracji i regeneracji

Całkowity zakres zadania określa dokumentacja techniczna sporządzona dla robót
budowlanych dostępna do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. Nr 11. Dokumentacja
techniczna dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem
http://bip.polanica.pl (zakładka zamówienia publiczne - Przetarg nieograniczony na
zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju

w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju”

3. Wymagania Zamawiającego:
Wykonawca musi dysponować:
a. co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno budowlanej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww.
uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą, co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w branży konstrukcyjno
budowlanej. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, przy realizacji
przynajmniej
trzech
(3)
zadań
o
wartości
powyżej
0, 5 mln zł każde,
b. co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
sanitarnej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne
uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą,
której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych) i posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń. Wykonawca musi wykazać
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika

budowy, przy realizacji przynajmniej dwóch (2) zadań o wartości powyżej 0, 2 mln
zł każde,
c. co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami (lub osobą posiadającą
odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, lub kierownika budowy, przy
realizacji przynajmniej dwóch (2) zadań o wartości powyżej 0, 2 mln zł każde.
4. Zamawiający żąda złożenia dokumentów:
a. Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru)
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,
d. Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia, tj. uprawnień upoważniających do pełnienia nadzoru bez ograniczeń.
e. Dokumentu potwierdzającego przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa aktualnego na dzień otwarcia oferty
f. Wykaz wykonywanych usług w zakresie nadzoru budowlanego w okresie ostatnich
trzech lat przed wszczęciem postępowania - wg załącznika nr 2 do oferty
g. Parafowany przez Wykonawcę Wzór Umowy
5. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego
zadania.
Termin realizacji robót budowlanych dla Wykonawcy został ustalony do dnia 30.08.2018r.
6. Rozliczenia płatności:

Rozliczenie wynagrodzenia na podstawie trzech faktur częściowych oraz jednej końcowej,
wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze części i całości
robót.
Należne wynagrodzenie wypłacane będzie w następujących procentach:
rok 2017 – 40% wartości nadzoru inwestorskiego, z czego:
a) 20%, po wykonaniu przez Wykonawcę robót zakresu rzeczowego zadania i po jego
skutecznym częściowym odbiorze,
b) 20%, po wykonaniu przez Wykonawcę robót zakresu rzeczowego zadania i po jego
skutecznym częściowym odbiorze,
Rok 2018 – 60% wartości nadzoru inwestorskiego, z czego:
a) 20%, po wykonaniu przez Wykonawcę robót zakresu rzeczowego zadania i po jego
skutecznym częściowym odbiorze,
b) 40%, po wykonaniu przez Wykonawcę robót zakresu rzeczowego zadania i po jego
skutecznym końcowym odbiorze,
Terminy płatności:
a) faktury przejściowe w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia,
b) faktury końcowej w terminie 28 dni licząc od daty ich doręczenia,
7. Sposób przygotowania oferty
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryterium „cena brutto” – C; oraz „ilość pobytów w tygodniu” - IP.
KRYTERIUM

SKRÓT

WAGA (%)

LICZBA
PUNKTÓW

Cena ofertowa brutto

C

95%

95

Ilość pobytów

IP

5%

5

RAZEM

-

100%

100

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:

L = C + IP

gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C - liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
IP – liczba punktów uzyskana w kryterium „ Ilość pobytów”,
Sposób oceny oferty:
Formuła oceny za każde badane kryterium:

cena minimalna

C = ---------------------------------- x KP x WC
cena badanej oferty

gdzie:
C - liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium
KP – współczynnik proporcjonalności = 100
WC – waga procentowa dla kryterium 95%

Ocena punktowa w kryterium „Ilość Pobytów”
W powyższym kryterium oceniane będzie ilość pobytów nadzoru inwestorskiego na budowie
liczony w skali jednego tygodnia przez cały okres nadzorowanej inwestycji.
Liczba punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w kryterium „Ilość Pobytów” zostanie
określona na podstawie wyboru przez Wykonawcę jednej z poniższych opcji:



2 pobyty na budowie w skali jednego tygodnia– oferta otrzyma w tym kryterium - 0 pkt
3 pobyty na budowie w skali jednego tygodnia – oferta otrzyma w tym kryterium - 5 pkt

Uwaga: Minimalna ilość pobytów na budowie wynosi 2 x w tygodniu. W przypadku, gdy oferent nie
zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 2 pobyty na budowie i otrzyma 0 punktów.
Wykonawca (inspektor nadzoru) zobowiązany będzie do podpisywania listy obecności, która będzie do
dyspozycji w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Cenę ofertową oraz ilość pobytów na budowie należy podać na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Do formularza należy załączyć wykaz wykonanych usług (wg załącznika nr 2) oraz wykaz
osób (wg załącznika nr 3).
Do oferty należny dołączyć także stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień
do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
8. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju przy ul. Jarosława Dąbrowskiego
nr 3, 57-320 Polanica-Zdrój w sekretariacie (I piętro), lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
w Polanicy-Zdroju.
Oferty należy składać do dnia 16.06.2017 r. do godz. 15.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcia ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godz. 13.00 – sala posiedzeń I piętro UM
Polanica-Zdrój
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne
do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz
koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w
trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia
spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą
przedmiotem pełnienia nadzoru.
9. Pytania i odpowiedzi
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego.
Pytania mogą być kierowane na ręce pracownika Zamawiającego tj. Zastępcy Burmistrza UM
Polanica-Zdrój Dariusza Kupca lub inspektora ds. Infrastruktury Technicznej UM PolanicaZdrój Tadeusza Putka, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J.
Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
infrastruktura@polanica.pl
10. Termin związania ofertą
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożona ofertą do dnia 19.07.2017 r.
11. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony
internetowej, na której zamieszczono Zapytanie Ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
12. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 - Wykaz usług,
Załącznik nr 3 - Wykaz osób.

