Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 219516-2013 z dnia 2013-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Cewice Przedmiotem zamówienia są usługi
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora...Termin składania ofert: 2013-06-17

Cewice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych
od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo
Lęborskie
Numer ogłoszenia: 248428 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 219516 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312
Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w
ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo
Lęborskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m.
Maszewo Lęborskie 2.Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 3.Szczegółowy zakres inwestycji, objętej nadzorem
inwestorskim stanową załączniki do SIWZ tj.: dokumentacja techniczna i przedmiar robót . 4.Inspektor nadzoru
inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm). 5.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do
pobytu na budowie ca najmniej trzy razy w tygodniu, oraz na każde wezwanie Zamawiającego w miarę
potrzeby. Obecność powinna być potwierdzona każdorazowo wpisem w dzienniku budowy. 6.Do
podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1)reprezentowanie inwestora na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę lub
zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2)sprawdzanie jakości
wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 3)sprawdzanie i odbiór
robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania, 4)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także ,
na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 7.Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje
do wykonania następujące czynności: 1)udział w naradach roboczych w trakcie trwania realizacji inwestycji
zwoływanych przez Zamawiającego, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy,

omawianie przebiegu realizacji budowy. 2)kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpisów, 3)rozliczenie końcowe zadania wraz ze sprawdzeniem kosztorysu
powykonawczego, 4)sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów,
certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez
wykonawcę robót budowlanych, 5)udział w procesie przygotowania, kompletowania dokumentów do dokonania
zgłoszenia o zakończeniu budowy, 6)udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanej inwestycji oraz nadzór
nad usuwaniem ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności (wymagany okres gwarancji
wynosi - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót). 8.Jednocześnie zaleca się
wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia celem uzyskania
wszystkich koniecznych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania realizacji zmówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie
i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIURO INWESTYCJI BUDOWLANYCH inż. STEFAN PETK, UL. ZAWISZY CZARNEGO 10, 84-300
LĘBORK, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7407,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ

Cena wybranej oferty: 3567,00

Oferta z najniższą ceną: 3567,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3567,00

Waluta: PLN.
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