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RB.IP.271.3.2014 
Brańszczyk, 2014-05-21 

 
 

 

Projekt realizowany 

w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, 
numer sprawy RB.IP.271.3.2014, nazwa zadania: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Wraz z przyłączami 
w miejscowościach: Budykierz i Knurowiec gmina Brańszczyk” 
 
 
W związku z planowanym zamówieniem, Gmina Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 
tel. 29 7435 384, e-mail:dariusz.suchenek@branszczyk.pl 
prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa 
kanalizacji sanitarnej Wraz z przyłączami w miejscowościach: Budykierz i Knurowiec gmina 
Brańszczyk” 
Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje zakres podstawowych obowiązków i praw 
inspektora nadzoru wynika między innymi z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych, specyfikacji 
technicznej wykonania robót i obejmuje w szczególności: 

 reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli jakości i zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, odnośnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

 dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad określonymi robotami,  

 sprawdzania postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych,  

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

 uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i 
urządzeń innych niż w projekcie budowlano-wykonawczym i zgłaszanych przez wykonawcę 
robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu 
rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót, a także 
zmniejszenia funkcjonalności, 

 uzgodnienie z Inwestorem, Wykonawcą i autorem projektu ewentualnych robót dodatkowych 
lub zamiennych,  

 udział w pracach komisji i naradach koordynacyjnych,  
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 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów,  

 żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót,  

 sprawdzania i odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu), obowiązkowo przy udziale 
przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego) z żądaniem od geodety szkicu roboczego 
potwierdzającego  pod względem rzeczowym wykonanie tych robót. 

 udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych,  

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,  

 sprawdzania i zatwierdzenia do zapłaty rachunków i faktur za wykonane roboty,  

 sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego  

 wykonaniu czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, 
dokonaniem odbioru i przekazaniu Zamawiającemu stosownych dokumentów,  

 informowanie Zamawiającego w terminie 3 dni od zdarzeń mogących wpłynąć na wykonanie 
robót budowlanych w sposób i zakresie określonym w umowie na roboty budowlane,  

 pisemne niezwłoczne informowanie Zamawiającego w przypadku wyniknięcia 
nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prowadzenie 
lub kontynuowanie robót budowlanych lub mogących mieć w przyszłości skutki finansowe dla 
zamawiającego,  

 zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę 
robót,  

 prowadzenie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych obowiązkowo przy 
udziale przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego),  

 stałe konsultacje i fachowe doradztwo dla Zamawiającego,  

 potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad  

 uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji i rękojmi. 

 wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym 
prowadzeniem inwestycji.  

 żądanie od wykonawcy badań wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą. 

 obecność inspektora nadzoru na budowie wymagana jest nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu 
lub częściej jeżeli wymaga tego sytuacja na budowie. 

 pomoc przy ocenie technicznej oraz sprawdzenie kosztorysów ofertowych względem 
kosztorysów inwestorskich w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
Wymagane są następujące osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Należy wskazać  osoby uczestniczące w wykonaniu niniejszego zamówienia  z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: 
-- Inspektor Nadzoru robót sanitarnych, który będzie pełnić funkcję Kierownika i  
Koordynatora Zespołu - wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert, na 
stanowisku sprawowania samodzielnych funkcji technicznych, 
- aktualne uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót będących przedmiotem 
nadzoru  w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 
-- Inspektor nadzoru robót elektrycznych -  osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego do dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na składanie ofert, na stanowisku sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych  
- aktualne uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót będących przedmiotem 
nadzoru  o specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych 
- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 
-- Inspektor Nadzoru robót drogowych -  osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego do dnia wyznaczonego przez 
Zmawiającego na składanie ofert, na stanowisku sprawowania samodzielnych funkcji 
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technicznych, 
- aktualne uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót będących przedmiotem 
nadzoru  o specjalności drogowej, 
- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
Pełna dyspozycyjność wszystkich inspektorów w zakresie wykonania zamówienia w zależności od 
potrzeb na budowie. 
 
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OBJĘTYCH NADZOREM: 

 
Budowa kanału sanitarnego w miejscowościach: 
Budykierz i Knurowiec gm. Brańszczyk z odejściami ( przyłączami ) do granicy pasa drogowego 
wraz z obsługą geodezyjną polegającą na wykonaniu tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej. 
Elementami integralnymi kanału są: 
Przepompownie ścieków oraz rurociągi tłoczne. Projekt obejmuje trasy kanału 
grawitacyjnego i rurociągu tłocznego do studni oznaczonej jako S1 w miejscowości 
Niemiry, skąd do oczyszczalni ścieków. 
Poniżej przedstawiono długości i obiekty na kanałach w poszczególnych 
miejscowościach: 
BUDYKIERZ 
- Kanał grawitacyjny PVC 200 mm 1 916,97 m 
- Rurociąg tłoczny PVC 140 mm 894,17m 
- Przepompownie ścieków (P11) 1 szt. 
- Odejścia PVC 160 mm 475,30 m 
KNUROWIEC 
- Kanał grawitacyjny PVC 200 mm 2 874,84 m 
- Rurociąg tłoczny PVC 140 mm 1 983,96 m 
- Przepompownie ścieków (P13, P14) 2 szt. 
- Odejścia PVC 160 mm 331,74 m 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej ma umożliwić  odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z 
obszaru zabudowy wsi  Budykierz i Knurowiec.  Obszar objęty projektem kanalizacji sanitarnej 
pokrywa się  z zasięgiem sieci wodociągowej. Kanał prowadzony jest pasem drogowym drogi: 
gminnej w miejscowościach Budykierz i Knurowiec a także gruntami lasów państwowych w 
miejscowości Knurowiec. 
Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano układ grawitacyjno - pompowy. 
Głębokość ułożenia kanałów grawitacyjnych waha się od 1,30m do 4,90m  p.p.t., a przeciętnie na 
głębokości 2,50m. Ponieważ przewody układane będą w pasie dróg kanał sanitarny grawitacyjny 
zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych typu ciężkiego (SN=8kPa), 
o średnicy  200mm, a rurociągi tłoczne z rur PE80 SDR17 o średnicy 90mm, 125mm, oraz 
140mm zgrzewanych doczołowo. 
Obiektami kanałów sanitarnych są studnie rewizyjne PVC o średnicy 1000mm montowane co 
około 60,0m, studnie pośrednie o średnicy 425mm, przepompownie ścieków z polimerobetonu.  
Natomiast dla kanałów tłocznych są  studnie odwodnieniowe o średnicy 
1000mm montowane w najniższym punkcie rurociągów tłocznych oraz urządzenia 
napowietrzająco - odpowietrzające montowane na najwyższym punkcie rurociągów tłocznych. 
Ponieważ wszystkie studnie zlokalizowane są w pasach drogowych bądź w ich pobliżu należy 
zastosować włazy typu ciężkiego. 
Po wykonaniu kanałów, przeprowadzić inspekcję kamerą telewizyjną. 
Wykonanie odejść do granic nieruchomości prywatnych położonych na terenie objętym niniejszym 
projektem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budykierz  i Knurowiec. Odejścia projektuje się z 
rur PVC jednowarstwowych, kielichowych, typu ciężkiego (SN=8 kN/m2), o średnicy ø160 
łączonych na wcisk. Włączenie do kanału projektuje się poprzez studnie inspekcyjne PVC ø 
425mm bądź PVC ø1000mm. Odejścia w pasie drogowym zakończyć zaślepką. W przypadku 
mniejszego zagłębienia niż głębokość przemarzania 1,0m, należy ocieplić rury warstwą keramzytu 
o grubości 0,2m oraz wyłożyć papą na lepiku lub grubą folią. Na przejściach poprzecznych przez 
istniejące nawierzchnie bitumiczne projektuje się rury osłonowe stalowe - dla rury ø160mm – 219 
x 6. 
Wykonanie pompowni stanowiących prefabrykowane zbiorniki betonowe o przekroju kołowym o 
średnicy 1500 mm (P11, P13, P14) wykonane z elementów żelbetowych z betonu 
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wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego, spełniającego wymogi normy 
PN-B-10729 i PN-EN-1917. 
Na komplet przepompowni składa się  następujące elementy: 
- Krąg denny, 
- Kręgi nadbudowy, 
- Płyta nastudzienna, 
Połączenie poszczególnych elementów należy wykonać za pomocą uszczelek i zaprawy 
wodoszczelnej bądź żywic. Należy uzyskać pełną szczelność  zbiornika. Wszystkie pompownie z 
uwagi na wysoki poziom wód gruntowych ich dennice należy wyposażyć w odsadzkę 
przeciwwyporową  ponieważ przepompownie zlokalizowane są w pasach drogowych bądź w ich 
pobliżu należy zastosować włazy typu ciężkiego. 
 Wyposażenie przepompowni: 
 - zbiornik z polimerobetonu, 

 - pompy Metalchem + kolana sprzęgające, 
 - armaturę kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne), 
 - piony tłoczne ze stali nierdzewnej (kołnierze aluminiowe powlekane); 
 - prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej; 
 - złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej; 
 - konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej: uniwersalny wspornik rozdzielnicy (spełnia 

 również funkcję wentylacji wywiewnej), kominek wentylacyjny nawiewny z PVC, 
 pomost obsługowy (tylko dla zbiorników o wysokości H≥3,3 m) z ażurową kratą 
  przeciwpoślizgową wykonaną z tworzywa, drabina do zejścia na pomost (kominki 
 wentylacyjne zabezpieczone są przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych); 

 - deflektor tłumiący napływ ze stali kwasoodpornej; 
 - łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej; 
 - kpl. układ sterowania Metalchem typ RZS, z obudową ARIA wykonaną z niepalnego 

 tworzywa poliestrowego na wsporniku zabudowanym na płycie górnej przepompowni. 
 - Rozdzielnice wykonywane są ze sterownikiem  mikroprocesorowym typu SP produkcji 

Metalchem lub w wersji analogowej. Przyjęto system monitoringu typu MRM-GPRS-NET. System 
ten pracujący w technologii GPRS instalowany jest w rozdzielnicy sterującej pracą 
przepompowni. 

Wykonanie trzech przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni. 
 

 
Dobrano następne przepompownie ścieków: 
Budykierz 
Przepompownia P11 o oznaczeniu PMS-2x08-24V-15x38,5 PMBJ 

 - zbiornik ze wzmocnioną pokrywą oraz pogrubionym dnem f 1500 x 3850 z armaturą  
  Dn 80 i wyposażeniem jak w opisie, 
 - pompy MS1-24Z o mocy 2,2 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesięcy), 
 - konstrukcje stalowe jak w opisie, 
 - układ sterowania jak w opisie, 
 - montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja. 

Przepompownia P13 o oznaczeniu PMS-2x08-24V-15x45 PMB 
 - zbiornik f 1500 x 4500 z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem jak w opisie, 
 - pompy MS1-24Z o mocy 2,2 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesięcy), 
 - konstrukcje stalowe jak w opisie, 
 - układ sterowania jak w opisie,- montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja. 

 
Knurowiec 
Przepompownia P14 o oznaczeniu PMS-2x08-32V-15x46 PMBJ 

 - zbiornik ze wzmocnioną pokrywą oraz pogrubionym dnem fi 1500 x 4600 z armaturą  
  Dn 80 i wyposażeniem jak w opisie, 
 - pompy MS1-32Z o mocy 3,0 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesięcy), 
 - konstrukcje stalowe jak w opisie, 
 - układ sterowania jak w opisie, 
 - montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja. 

 
 
. 
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Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną ryczałtową. 
 
 
Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie ryczałtowe, którego definicje określa art. 632 
kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
Rozliczanie usługi będzie odbywać się jedną fakturami  wystawionymi  po wykonaniu i odebraniu robót 
budowlanych. 
Wykonawca winien wycenić  pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, które zostały wskazane w zaproszeniu, projekcie budowlanym i przedmiarze robót. Ceny 
podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają 
waloryzacji. 
 
 
Zaleca się dokonanie  oględzin w terenie, planowanej budowy 
 
Termin wykonania zamówienia:  
 5 miesięcy od dnia podpisania umowy 
 
 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego 
stanowiących jako załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi 
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki 
odwoławcze.  
 
Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca: Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane w 
zakresie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy oraz 
posiadać kadrę pracowników z doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami opisanymi wyżej. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez 
wykonawcę oświadczeń i dokumentów: o spełnieniu warunków – załącznik nr 2, wykaz osób 
uczestniczących w wykonywaniu zamówieniu - załącznik nr 3. 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 

Nazwa kryterium Waga Uwagi 

Cena  100 Oferta, która zaproponuje 
najniższą cenę otrzyma 
najwyższą ilość punktów 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2014-05-30 do godz.  11.00.  
w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 
ul. Jana Pawła II 45 
07-221 Brańszczyk 
Pokój nr 12 
 
 Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 29 7435381 lub pocztą 
elektroniczną na adres dariusz.suchenek@branszczyk  
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 
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stanowisko  Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Budownictwa  
imię i nazwisko Dariusz Suchenek   
tel.   29 6794335 
fax.    29 7435381   
w terminach   8.00 - 16.00  
 
 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 
Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówieniu - załącznik nr 3 
Projekt budowlany – wykonawczy i STWiOR – załącznik nr 4 
Przedmiar robót załącznik nr 5 
   
 

____________________________________ 
Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul 

 


