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Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod 
nazwą: „Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze 

zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo” 
 

1. Informacje o Zamawiającym: 

Gmina Obrowo  

reprezentowana przez Wójta Gminy p. Andrzeja Wieczyńskiego  
z siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie  

ul. Aleja Lipowa 27  
87-126 Obrowo  
województwo kujawsko-pomorskie  
powiat toruński  
e-mail: przetargi@obrowo.pl  
strona postępowania: https://www.bip.obrowo.pl/7121,zamowienia-do-130-000-zl-netto  
tel./fax.(56) 678-60-22 wew. 163  
godz. urzędowania: poniedziałek – czwartek 7:15 – 15:15 wtorek 7:15 – 16:15  

piątek 7:15-14:15 

2. Tryb postępowania: 

 Postępowaniu prowadzone poza progiem stosowania ustawy z dnia  11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego całego procesu 

inwestycyjnego w trakcie realizacji zadania pn. : „Budowa strefowej pompowni 

wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo” w 

zakresie wymaganych specjalności przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń. 

2) Nadzorem  inwestorskim objęta jest  realizacja zadania inwestycyjnego obejmująca 

budowę strefowej stacji wodociągowej, magazynująca wodę i podnoszącej ciśnienie 

dla gminy Obrowo. Planowana budowa będzie realizowana na działkach o nr 372/7, 

376/23 i 375 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo. 

a) Zamówienie objęte jest wykonaniem stacji wodociągowej o podnoszeniu ciśnienia 

do 4 barów i z zapasem wody gromadzonej w zbiorniku o pojemności użytecznej 

400m3. Wydajność zestawu hydroforowego Qmin=1,5 m3/hr, Qmin=61,20 m3/h. 

b) Powierzchnie przewidziane pod zabudowę: 

 Powierzchnia zajęta pod zbiorniki= 100m2,  

 Powierzchnia komory i studni =17,3m2, 

 Komora z przepustnicą =13,5m2 

 Kontener= 7,5m2 

https://www.bip.obrowo.pl/7121,zamowienia-do-130-000-zl-netto
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 Drogi manewrowe, chodniki =100m2 

Teren stacji wodociągowej przewidziano ogrodzić ogrodzeniem 

systemowym o wysokości około 1,5 m wyposażonym w bramę szerokości 

5 m i furtkę szerokości 1,0 m. 

c) Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 Dostawa oraz montaż kontenera i zestawu hydroforowego, 

 Wykonanie wylewki betonowej i ocieplenie styropianem pod kontener 

pompowni 

 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z wypustami podłogowymi 

 Wykonanie docelowej posadzki w kontenerze 

 Doprowadzenie do wnętrza kontenera przewodów ssącego DN125, PN10 i 

tłocznego DN125, PN10 ( do zasilenia zestawu hydroforowego) 

 Doprowadzenie linii elektrycznej zasilającej 400 V do rozdzielni głównej na 

zasilenie zestawu hydroforowego i potrzeby własne pompowni 

 Wykonanie uziomu otokowego i wprowadzenie bednarki do wnętrza 

pompowni 

 Zbiorniki na wodę 

 Instalacje, rurociągi 

 Zasuwy 

 Przepustnica 

 Obiekty betonowe 

 Zjazd 

 Drogi wewnętrzne 

 Ogrodzenie 

 Agregat prądotwórczy 

 Sterowanie, automatyka i instalacje elektryczne 

d) Szczegółowy zakres prac zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strefowej 

pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości 

Obrowo” w tym dokumentacja projektowa  na stronie 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/638403 lub w siedzibie Zamawiającego. 

3) Zakres obowiązków w szczególności obejmuje:  

a) reprezentowanie inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji zadania z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

b) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych 

przerw w realizacji przez Wykonawcę. 

c) sprawdzanie jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych. 

e) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych. 

f)  żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/638403
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g) wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych 

ważnych sprawach finansowych i prawnych. 

h) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i 

zawartych w nim rozwiązań.  

i) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji 

zamówienia. 

j)  dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót 

harmonogramów w celu ich akceptacji przez inwestora. 

k) sprawdzanie zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót, 

potwierdzenie kwot do wypłaty. 

l)  kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego. 

m)  kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP. 

n) żądanie wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z 

zamówieniem i przepisami BHP. 

o) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę realizującego przedmiotową inwestycję. 

p) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 

odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy. 

q) ustalanie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów 

robót przez Wykonawcę. 

r) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie 

prowadzenia robót i ich obmiaru. 

s)  inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane 

urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny posiadają ważną legalizację, zostały 

odpowiednio skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

t) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na 

placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia 

badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a 

przede wszystkim: 

i. akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych 

przez wykonawcę źródeł. 

ii. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów 

posiadających atest producenta, 

iii. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów 

oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie 

Wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów 

budzących  wątpliwości co do ich jakości. 

u) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach 

oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i 

zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

v) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia 

terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze. 

w)  poświadczenie terminu zakończenia robót. 

x) bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją 

inwestycji. 
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y) przestrzeganie zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

z) pomoc przy przestrzeganiu zapisów ustawowych dotyczących klauzuli 

zatrudnienia. 

aa)  pomoc Podwykonawcom (o ile zajdzie taka potrzeba). 

bb) inne zadania wynikające z przepisów prawa oraz wynikających z umowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. 

4) kody CPV: 

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 

71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi 

71630000-3 – usługi kontroli i nadzoru technicznego 

4. Termin realizacji zamówienia: 

do 31.08.2023 r. (możliwość wydłużenia terminu ze względu na przedłużenie terminu 
realizacji zadania pn.: „Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo”. Wykonawcy pełniącemu 

obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zapytania ofertowego z 
tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie). 

5. Dokumenty i oświadczenia jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1) Wypełniony formularz ofertowy 
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 

postępowania wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia,  
Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień przez tych 
Wykonawców, których oferty nie będą kompletne lub tych których oferty zawierają 
błędy. 

6. Sposób przygotowania oferty: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
3) Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
4) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 
5) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej 
zapisanej stronie). 

6) Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę. 

7) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
8) Oferta powinna zawierać cenę oferty, wyrażoną w kwocie brutto oraz netto wraz z 

podaniem stawki podatku VAT. 
9) Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd 
Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz opisane: Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa 
strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w 
miejscowości Obrowo” z dopiskiem : Nie otwierać przed dniem: 22.08.2022 r. 

godz. 10:15. 
10) Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: 

przetargi@obrowo.pl w formie skanu podpisanych dokumentów albo podpisanych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W temacie Wykonawca wskaże nazwę postępowania „Budowa 
strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w 
miejscowości Obrowo” z dopiskiem : Nie otwierać przed dniem: 22.08.2022 r. 
godz. 10:15. 

mailto:przetargi@obrowo.pl
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11) Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa do podpisywania 
dokumentów wystawione przez osoby do tego upoważnione oraz wymagane 
załączniki. 

12) Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 

13) Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia 
ofert. 

7. Przesłanki odrzucenia oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta: 

1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu, 
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w 

dokumentach zamówienia, 
4) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie 

złożył: 
a)  poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu 

(jeżeli zostały wyznaczone), 
b) wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

5) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako 
oczywiste omyłki rachunkowe, 

6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub 
niewłaściwej formie, 

7) gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
8) wykonawca w okresie trzech lat od wyznaczonej daty otwarcia ofert: 

a) nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę na rzecz Gminy Obrowo, co doprowadziło do naliczenia kar 
umownych w wysokości, co najmniej 10%wartości Umowy. 

8. Kryteria wyboru ofert: 
 Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium:                                                                       
„Cena” = 100 % za wykonanie przedmiotu  

9. Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami  
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiający, a Wykonawcami będzie 

odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej – e-mail 
2) Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki, p. Kamila 

Ryłowicz  – tel. 56 678 60 22 wew. 163 

10. Miejsce i termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 

27, 87-126 Obrowo lub na adres poczty e-mail: przetargi@obrowo.pl do dnia 
22.08.2022 r. do godziny 10:00 

2) Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w 
dniu 22.08.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo. 

11. Warunki płatności 

Zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację. 

mailto:przetargi@obrowo.pl
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Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania 

przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do 

roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia. Oferenci 

uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego 

13. Klauzula informacyjna          

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. 

Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę 

informacyjną. 

Administratorem danych osobowych jest  

Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby: Urząd 
Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 
27, 87 – 126 Obrowo, 

 e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl,  

 telefonicznie: 56 678 60 22. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich 
danych osobowych został także powołany 
inspektor ochrony danych, którym jest pan 
Wiesław Wernerowicz, adres e-mail 
iod@obrowo.pl.  
 

 

1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
1. art. 6 ust. 1 lit b) i c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w celu realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia 
publicznego, jak również w celu zawarcia umowy między zamawiającym a 
wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana 
oraz jej realizacji (też umowa o podwykonawstwo), a także udokumentowania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; 

2. art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy 
uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z 
przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej 
danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie 
wyraźnie potwierdzające)  

2) Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie 
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi 
m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
zamówienia publicznego, podmioty świadczące usługi bankowe, 
telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem 
oczywiście w oparciu o stosowną  podstawę prawną. Pracownikom oraz 
współpracownikom administratora. 

3) Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają 
je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. 
podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich 
danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę 
Twoich praw. 

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich 
przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach 
dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak: 
1. przez okres 5 lat dla dokumentacji zamówień publicznych. Okres 

przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty 
zakończenia sprawy 

mailto:obrowo@obrowo.pl
mailto:iod@obrowo.pl


 

 Strona | 7 

2. przez okres 10 lat dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentacją 
dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte. Okres 
przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty 
zakończenia sprawy, 

3. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu 
cofnięcie zgody, nie dłużej jednak  niż do czasu wskazanego w pkt 1. 

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora masz 
prawo do: 

dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; 
1. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 

RODO; 
2. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub dla których były przetwarzane, 
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;  
4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej 
cofnięciem. 

6) Podanie Twoich danych: 
1. jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz 
nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do 
jakiego zobowiązują go przepisy prawa; 

2. jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych 
osobowych nie będziemy mogli podpisać i realizować z Tobą umowy; 

3. jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym 
momencie. 

7) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych - Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie 
Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w 
formie profilowania. 

9) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowych. 

14. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2) Wykaz osób – załącznik nr 2 

3) Projekt umowy  załącznik nr 3    

 

 


