ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, ul. Willowa 18
tel. 71 317-81-66, fax 317-81-62

JRP.271.22.1.2014.KDT
l.dz. 08/01/2014

Miękinia, dnia 02.01.2014r.

ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
55-330 MIĘKINIA, UL. WILLOWA 18
zaprasza do złożenia ofert na:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Lutynia, w ulicach: Wodna, Sucha, Mokra, Promienna.
2. Przedmiot zamówienia, termin wykonania:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia, w ulicach:
Wodna, Sucha, Mokra, Promienna – realizowanej w ramach operacji: „Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miękinia – rok 2013”
zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane, specjalności określone w
artykule 23.
Przedmiotowa budowa obejmuje trzy tłocznie ścieków z infrastrukturą towarzyszącą
wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przyłączami o
następujących długościach:
 Zlewnia tłoczni P1 (2,20 kW) - łączna długość sieci i przyłączy:
692,5 m
 Zlewnia tłoczni P2 (0,75 kW) - łączna długość sieci i przyłączy:
254,8 m
 Zlewnia tłoczni P3 (0,75 kW) - łączna długość sieci i przyłączy:
273,5 m
Wartość przedmiotowego zadania inwestycyjnego: 959 235,43 zł netto.
Zakres obowiązków :
1) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy
i uczestnictwo w tym przekazaniu;
2) bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola
jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności
robót z warunkami pozwolenia na budowę, specyfikacjami technicznymi, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy
technicznej, odbiór robót zanikowych;
3) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót
budowlanych lub Zamawiającemu do projektu budowlanego i dokonywanie z nim
stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;
4) przyjmowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych od wykonawcy, bieżąca
kontrola i zatwierdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych ( w tym książki
obmiaru ) pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich
Zamawiającemu – wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym ;
5) codzienne informowanie Zamawiającego ( w dni robocze) o postępie w realizacji
inwestycji w postaci raportowania – potwierdzonego przez członków Zarządu
Zamawiającego;
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6) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w
tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru
poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru,
przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z
załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona
ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z
Wykonawcą. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie także uczestniczył w
przeglądach między gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych
protokolarnie wad i usterek;
7) przygotowanie materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie;
8) sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji;
9) przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na
majątek środków trwałych OT;
10) wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady wykonanych robót;
11) wykonywanie czynności uzupełniających dotyczących rozliczeń i kontroli zadania
przez Instytucje dofinansowującą w okresie po realizacji zadania.
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
KOD CPV
NAZWA
Główny przedmiot
71630000-3
usługi kontroli i nadzoru technicznego
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca związany jest umową zgodnie z pkt 1-10 zakresu obowiązków z
Zamawiającym w trakcie prowadzonych robót oraz do dnia zakończenia prac przez
wykonawców zadań (planowany termin 18.04.2014r.) oraz do dnia rozliczenia inwestycji
przez Instytucje dofinansowujące w pkt. 11 zakresu obowiązków.
3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim. Dopisek na kopercie - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO W TRAKCIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI
LUTYNIA, W ULICACH: WODNA, SUCHA, MOKRA, PROMIENNA.
4. Zawartość oferty:
 Formularz ofertowy (załącznik nr 1 zapytania cenowego),
 Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 zapytania cenowego),
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3
zapytania cenowego).
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Sekretariat Z.U.K. Sp. z o.o. w Miękini ul. Willowa 18, do dnia 10.01.2014r. godz. 800
6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
SEBASTIAN BIERNACKI tel. 607-506-321.
7.




Wykaz załączników:
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy;
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie Wykonawcy;
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
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