
Ogłoszenie nr 41795 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. 

Skoczów: Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: 
"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w 

zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.".
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3. II oś priorytetowa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 9534-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 14195-2017, 18081-2017, 19126-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej 

nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 24114380660000, ul. ul. 
Olszyna  10, 43430   Skoczów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 33 479 94 70, faks 33 479 94 78, e-mail 
oczyszczalnia@sko-eko.skoczow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.sko-eko.skoczow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku 
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli 
zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana 
przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających 
w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie 
w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
SKO-EKO/JRP-O/ZP/1/2017

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 innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z 
realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie 
gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu” w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej - 
drogowej. W zakres zamówienia wchodzi również doradztwo, koordynacja, współpraca przy zakończeniu i rozliczeniu 
całego procesu inwestycyjnego. Zasady realizacji i zakres robót budowlanych (z wyłączeniem dróg wewnętrznych) 
opisane zostały w dokumentach przetargowych dla postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 
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budowlanych, nr SKO-EKO/JRP-O/ZP/3/2016 w przedmiocie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.” Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami dostępne są pod adresem www.old.sko-
eko.skoczow.pl/ogloszenia i www.old.sko-eko.skoczow.pl/wyjasnienia). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy 
istniejącego układu dróg wewnętrznych na oczyszczalni ścieków w Skoczowie oraz budowy nowych odcinków dróg 
wewnętrznych i chodników do projektowanych obiektów, objętych dokumentacją projektową pt.: „Projekt 
budowlany: Tom I Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych”, nad którymi Wykonawca będzie 
sprawował nadzór inwestorski, planuje wszcząć w III kwartale 2017r.”. Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. 
zadaniu należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ponadto: a) Kontrola zgodności wykonania robót 
budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem robót, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej; b) Sprawdzenie jakości wykonanych 
robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie jakości i zgodności zainstalowanych 
urządzeń z deklarowanymi w ofercie Wykonawcy robót budowalnych; c) Koordynacja robót poszczególnych branż; d) 
Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z 
Zamawiającym w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; e) Przedkładanie na 
bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej z wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu 
lub zanikających; f) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; g) Sprawdzenie dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; h) Przeprowadzanie rozliczenia 
wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne i 
weryfikacja faktur; i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i 
wykonawcy robót; j) Na wezwanie Zamawiającego składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji 
(postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących trudnościach w 
realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; k) Uczestniczenie w 
spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad; l) 
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach 
ustanowionego w umowie wynagrodzenia); m) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez 
wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w załączniku 7 do SIWZ na wykonanie 
robót budowlanych (Wzór gwarancji i usług serwisowych) w odniesieniu do robót objętych postępowaniem o 
udzielenie zamówienia nr SKO-EKO/JRP-O/ZP/3/2016 (SIWZ wraz z załącznikami i wyjaśnieniami dostępne pod 
adresem www.old.sko-eko.skoczow.pl/ogloszenia i www.old.sko-eko.skoczow.pl/wyjasnienia) oraz dokonywanie 
przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowalnych w zakresie dróg w okresie 
tożsamym jak opisanych wyżej robót; n) Doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, oraz wszelkie inne 
czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi 
Zamawiającego. o) Udział w pracach rozruchowych. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV: 71310000-4, 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT325601.63
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert7
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 
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IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Sweco Consulting Sp. z o.o.,  biuro.katowice@swecopl.pl,  ul. Ziębicka 35,  60-164,  Poznań,  kraj/woj. 
wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH 
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243540.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243540.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 512910.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
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