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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO PN.: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HAJNÓWCE 

– ETAP II”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –  
Ukraina na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sasiedztwa i  

Partnerstwa

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17 - 200 Hajnówka

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  będzie  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego.

3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz adres strony 
internetowej, na której będzie zamieszczona:
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  Zamawiający  przekaże  na  pisemny  wniosek 
Wykonawcy  zawierający  nazwę  przetargu  oraz  nazwę  i  adres  Wnioskodawcy  w  siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Aleksego Zina 1, 17 - 200 Hajnówka, pok. nr 204,
Specyfikację  Istotnych  Warunków Zamówienia  Zamawiający może  równiez  uzyskac  na  stronie 
internetowej Urzedu Miasta w Hajnówce: www.hajnowka.pl
4. Opis przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  polegającej  na  „Pełnieniu  nadzoru 
inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn  Rozbudowa  oczyszczalni 
ścieków w Hajnówce – etap II”.

2. Roboty podlegające kompleksowemu nadzorowi inwestorskiemu obejmują budowę:
- reaktorów SBR (obiekty 5.6 i 5.5)
- stacji dmuchaw (obiekt 6)
- zbiorników osadu nadmiernego (obiekty 7.1 i 7.2)
- komór zasuw (obiekty 8.1 i 8.2)
−modułów dezodoryzacji (obiekty 9A i 9B)
oraz dostosowaniu isniejących obiektów:
−komory rozprężnej (obiekt 1)
−budynku mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt 2)
−pompowni pośredniej (obiekt 3)
−istniejącej hali dmuchaw (obiekt 4)
−dyspozytorni

wraz z wyposażeniem technologicznym, instalacjami, rozruchem technologicznym oraz 
zagospodarowaniem terenu w tym budową ogrodzenia i przebudową drogi dojazdowej 
wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni.



3. Szczegółowy zakres kompletnego nadzoru inwestorskiego określa Załącznik nr 1 do umowy.
4. Kompletna dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla 

przetargu na wykonanie robót budowlanych znajduje się do wglądu u Zamawiającego.
5. Przewidywany koszt robót - 7 mln zł brutto.

Wspólny słownik zamówień CPV:
71.52.00.00-9

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania 
zamówienia (oferta wariantowa).
6. Termin wykonania zamówienia:
a) Termin zakończenia przedmiotu umowy – do 15 grudnia 2014 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1.1.  Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Spełnieniem warunku będzie złożone oświadczenie.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie,  co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową, rozbudową 
lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości robót brutto minimum  5 000 000,00 
PLN.

1.3.  Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia.
a) potencjał techniczny

Spełnieniem warunku będzie złożone oświadczenie.
b) osoby zdolne do wykonania zamówienia
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi dysponować osobami, które 
będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  legitymującymi  się  kwalifikacjami 
zawodowymi,  doświadczeniem i  wykształceniem odpowiednimi  do  stanowisk  jakie  im 
zostaną powierzone zgodnie z poniższym wykazem:
- Inspektor nadzoru robót sanitarnych - musi posiadać następujące kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych 
kanalizacyjnych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów,  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  na  stanowisku  inspektora  nadzoru, 
kierownika budowy lub robót,

-  Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych  -  musi posiadać następujące 
kwalifikacje:

-  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej 



zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika 
budowy lub kierownika robót.

-  Inspektor  nadzoru  robót  elektrycznych  i  AKPiA  -  musi  posiadać  następujące 
kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji, urządzeń elektrycznych i energetycznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.  1623  wraz  z 
późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów,  co  najmniej  3-letnie 
doświadczenie  na  stanowisku  inspektora  nadzoru  lub  kierownika  budowy  lub 
kierownika robót.

Zamawiający,  określając  wymogi  w  zakresie  posiadanych  uprawnień  budowlanych, 
dopuszcza  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  obywatelom  innych  państw,  z 
zastrzeżewniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., 
Nr  243,  poz.  1623  z  późn.  zm.  t.j.)  oraz  ustawy  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2008r. , 
Nr 63, poz. 394).

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Spełnieniem warunku będzie złożone oświadczenie.

2.  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy,  którzy  są  obywatelami lub mają 
siedzibę  na terenie  państw,  o których mowa w art.  21 ust.  1-3 Rozporządzenia (WE) Nr 
1638/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  24  października  2006  r,  zgodnie  z 
zasadami  udzielania  dofinansowania  ze  środków Europejskiego  Instrumentu  Sąsiedztwa  i 
Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-
2013.

8. Informacja na temat wadium:
a) oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych).
b) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275 wraz z późniejszymi zmianami).
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) cena ofertowa brutto - 100 %



10. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert - Urząd Miasta Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 
219 - sekretariat Urzędu.
Termin złożenia ofert - do dnia 21.05.2013 roku do godz. 10:00.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce otwarcia ofert - Urząd Miasta Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 
12 - sala konferencyjna.
Termin otwarcia ofert - 21.05.2013 roku, godz. 10:15.
12. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15.  Zamawiający  nie  przewiduje  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przy 
zastosowaniu aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy.
17. Osobami po stronie Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z oferentami:

a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Artur Gierasimiuk, tel. 85 873 30 32 wew.42

b) w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia:
- Eugeniusz Wiluk, tel. 85 682 27 02

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.
18. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 
publicznych w dniu 10.05.2013 roku.

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

Jerzy Sirak            
Hajnówka, dnia 10.05. 2013 r.


