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Ogłoszenie nr 500059053-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.
Gmina Sędziszów: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania Budowa oczyszczalni
ścieków w Sędziszowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II
dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 działanie: Gospodarka wodno-ściekowa nr umowy
RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z dnia 27.07.2017
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528795-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziszów, Krajowy numer identyfikacyjny 29100985700000, ul. ul. Dworcowa 20, 28340
Sędziszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3811127 w. 41, e-mail um@sedziszow.pl,
faks 413 811 131.
Adres strony internetowej (url): www.sedziszow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków w
Sędziszowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BRI-WK.271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa
oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik nr A do SIWZ a zakres nadzorowanych robót przedstawiają projekty budowlane.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.). 2. W celu zapoznania się Wykonawców z całym
zakresem robót nad którym będzie sprawowany nadzór, Zamawiający informuje, iż na stronie
www.bip.sedziszow.pl w zakładce zamówienia publiczne zamieszczona jest dokumentacja na wybór
wykonawcy zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie w 2018r. zawierająca przedmiary
robót, określające zakres robot oraz dokumentację projektową. 3. Osoba pełniąca funkcję inspektora
nadzoru: a) w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót
Inspektor będzie wykonywał co najmniej 8 razy w miesiącu, tak aby była zapewniona skuteczność
nadzoru (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można
ograniczyć do niezbędnego minimum, bądź zawezwania przez kierownika budowy), b)
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania inspektora nadzoru na budowę w sytuacjach
nieprzewidzianych, nagłych, c) Zamawiający ustala minimalny pobyt inspektora nadzoru na
budowie, który wynosi 2 godziny dziennie w trakcie pobytu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV: 71700000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93. ust.1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r.
poz 1579 z zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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