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GKIZp.271.3.2019 

Przesmyki, dnia 01.04.2019 r. 

 

Zamawiający: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, NIP: 821-23-89-633,  

REGON: 711582569 - działająca w imieniu własnym oraz na podstawie Umowy Partnerskiej 

z dnia 4 maja 2016 r. w imieniu Gmin Woj. Mazowieckiego - partnerów projektu: 

Gminy Korczew ul. Ks. St. Brzóski 20a, 08-108 Korczew,   

NIP: 821-23-92-351, REGON: 711582486 

Gminy Paprotnia ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia,   

NIP: 821-24-33-653, REGON: 000541799 

Gminy Repki ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,   

NIP: 823-15-59-680, REGON: 711582055 

 

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA 

Zwracamy się z prośbą o przedłożenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę: 

Nadzoru nad realizacją inwestycji wykonywanej w ramach projektu pn.: „Słoneczne 

Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości - etap II”, 

współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście 

na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE). 

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości 

usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedłożenie szacunkowej wartości nie stanowi 

oferty Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania Zamawiający określi  

i zastosuje prawidłowy tryb wyboru Wykonawcy usługi. Zamawiający przewiduje możliwość 

poinformowania Wykonawców, którzy przedłożą szacunkową wartość usługi do niniejszego 

postępowania o wszczęciu właściwego postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest Nadzór nad realizacją inwestycji pn.: „Słoneczne 

Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości - etap II”, na 

terenie następujących gmin Województwa Mazowieckiego: Gmina Przesmyki, Gmina 

Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Repki.  

2. Projekt obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 725 instalacji 

kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych, 347 instalacji 

fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych oraz 4 instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej, w tym: 
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1) Gmina Przesmyki: 

a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) - 153 lokalizacje, 

b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW - 11 lokalizacji, 

c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW - 61 lokalizacji, 

d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min.  

5,10 kW - 1 lokalizacja. 

2) Gmina Korczew: 

a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) - 135 lokalizacji, 

b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW - 22 lokalizacje, 

c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW - 50 lokalizacji, 

d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 21,42 

kW - 1 lokalizacja. 

3) Gmina Paprotnia: 

a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) - 187 lokalizacji, 

b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW - 31 lokalizacji, 

c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW - 51 lokalizacji, 

d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 5,44 

kW - 1 lokalizacja. 

4) Gmina Repki: 

a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) - 250 lokalizacji, 

b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW - 32 lokalizacje, 

c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW - 89 lokalizacji, 

d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 12,24 

kW - 1 lokalizacja. 

3. Planowany okres realizacji projektu II kwartał 2019- IV kwartał 2021. 

4. W trakcie realizacji projektu zaplanowanych jest pięć płatności częściowych.  

5. W ramach nadzoru nad realizacją inwestycji, Wykonawca w szczególności będzie miał 

do wykona następujące czynności: 

a) Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy 

przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 

ze zm).  

b) Opiniowanie rozwiązań technicznych zapisanych w projekcie SIWZ na wyłonienie 

wykonawcy  instalacji oraz przesyłanie propozycji odpowiedzi na pytania techniczne, 

które wpłyną do Zamawiającego na etapie wyboru wykonawcy instalacji.     

c) Opiniowanie i wnoszenie uwag do dokumentacji technicznej opracowanej przez 

wykonawcę instalacji. 

d) Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji Projektu zgodnie  

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 

reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu, między 

innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją 

projektową oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami 

i zasadami sztuki i wiedzy technicznej. 

e) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywania  

w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla 

właściwego procesu budowlanego. 
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f) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

g) Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji. 

h) Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi 

proces inwestycyjny, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego 

przy wykonywaniu tych umów. 

i) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek. 

j) Udział w naradach koordynacyjnych odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. 

k) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

l) Podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej 

realizację w porozumieniu z Zamawiającym.  

m) Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości 

natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

n) Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych 

dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów. 

o) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, 

konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. 

p) Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na 

budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.  

q) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli 

oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli. 

r) Przedstawienie Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę robót.  

II. Termin składania ofert 

   Ofertę szacunkową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

gmina@przesmyki.pl  do dnia 08 kwietnia 2019 r. do godziny 14:00. 

III. Osoby do kontaktów  

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się  

z wykonawcami są: Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji tel. 25 6412311 w. 107 lub Marek Zalewski - Inspektor ds. Zamówień 

Publicznych tel. 25 6412311 w. 109 w terminach pon. - pt., w godz.  8.00 - 16.00. 

 

Wójt Gminy Przesmyki 

Andrzej Skolimowski 
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