
Ogłoszenie nr 500309204-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta 

Kolno  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
nieobowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 630712-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

200277706, ul. Kolejowa  4A, 18-500  Kolno, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 

(86)2782284, e-mail przemyslaw.banach@puk-kolno.pl, faks (86)2782512.  

Adres strony internetowej (url): www.puk-kolno.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Miasta Kolno  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

03/JRP/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 innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Kolno, w tym nadzór nad robotami 

budowlanymi. 2. Zakres rzeczowy projektu do realizacji w ramach przedmiotowego 

zamówienia: 1) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kolnie polegająca na wymianie 

wyeksploatowanego wyposażenia. 2) Zwiększenie efektywności zarządzania systemem 

wodnokanalizacyjnym poprzez instalację systemu GIS - urządzeń do monitoringu pracy sieci 

wodociągowej. 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej usytuowanej w całości na gruncie, o 



parametrach 80kWp. 4) Zakup nowego ciągnika z ładowaczem czołowym i przyczepy. 5) 

Roboty instalacyjne i montażowe przy wykonywaniu połączeń technologicznych 

międzyobiektowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i powietrza, kanalizacji 

deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków. Uwaga: Powyższy zakres jest częścią 

przedmiotowego projektu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na zmianie 

gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana w kolejnym etapie. 3. Projekt 

jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

4. Zadania Wykonawcy w ramach niniejszej zamówienia będą obejmować następujące 

czynności: 1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji 

koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 

postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia przepisami polskiego prawa, w 

szczególności Ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2017 poz. 1332 z późń. zm.); 2) 

weryfikacja, sprawdzanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”; 3) czynny udział w postępowaniach o udzielenie zamówień, których 

przedmiotem będą roboty budowlane w tym udział w komisji przetargowej jako członek lub 

biegły, pomoc przy odpowiadaniu na pytania Wykonawców, analizie ofert itp. 4) zarządzanie 

i administrowanie umowami na roboty budowlane w ścisłej współpracy z Zamawiającym; 5) 

monitoring postępu umowy na roboty, łącznie z comiesięcznym raportowaniem, biorąc pod 

uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być uzgodniona z 

Zamawiającym; 6) sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego 

nad robotami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na terminowość i jakość wykonywanych 

robót; 7) nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi ze szczególnym uwzględnieniem 

rozruchu technologicznego urządzeń; 8) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego 

prawa budowlanego oraz przepisów branżowych przez Wykonawców; 9) zapewnienie, że 

zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów na roboty; 10) 

rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty; 11) przygotowanie i kompletowanie 

dokumentów niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego rozliczenia z jednostkami 

współfinansującymi; 12) inne konieczne działania dla prawidłowej i terminowej realizacji 

Projektu. Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z 

Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami 

stosowanymi przez Zamawiającego. Wartość nadzorowanych robót budowlanych 4,5 mln 

złotych.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9 

 

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  

NAZWA: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2018  



IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 172000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198030.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 198030.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198030.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

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) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


