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INO.272.24.20                                                                    Nowiny, dnia 20.03.2020 r. 
 

ZAPROSZENIE  
 DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ   

 
 
               Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), niniejszym zapraszam do 
złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami 
elektrycznymi i teletechnicznymi zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj-wybuduj. 
 
1. Zakres czynności pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązuje zgodnie 

z art. nr 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz obejmuje m.in.: 
1) weryfikację i akceptację sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo 

– finansowego robót, 
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów,  
a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

5) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu,  

6) udział w naradach koordynacyjnych,  
7) rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej 

powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 
8) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji 

inwestycji oraz jej gotowości do odbioru,  
9) udział w przeglądach w okresie rękojmi, 
10) dokonanie odbiorów częściowych oraz uczestniczenia w odbiorze końcowym, 
11) potwierdzenie usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów 

i przeglądów gwarancyjnych, 
12) sprawdzenie przed przekazaniem Zamawiającemu sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej, 
13) kontrolę terminowości realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
14) sprawdzenie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

inwestycji. 
 
2. Podstawowy zakres rzeczowy wykonawstwa zadania obejmuje roboty budowlane, 

polegające na budowie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.  
W zakresie robót budowlanych znajdują się prace związane z usunięciem kolizji z siecią 
elektroenergetyczną i siecią teletechniczną, polegające na przesunięciu urządzeń 
kolidujących z planowanym przebiegiem ścieżek rowerowych na odcinkach: 

• Wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T – przebudowa (przesunięcie) slupów w 
istniejącej linii energetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Zgórsko nr 
13 od słupa nr 9 do 16; wymiana przyłącza do budynku nr 41 wraz z wyniesieniem 
na zewnątrz budynku istniejącego układu pomiarowego; przebudowa i 
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zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, tj. 3 słupy oraz zabezpieczenie 
kabli doziemnych rurami dwudzielnymi HDPED 100 – 9 m. 

• Wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 – przebudowa (przesunięcie) słupów w 
istniejącej linii energetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Zagrody nr 
1179 od słupa nr 27 do 30, na długości 116 m, wymiana przyłącza do budynku nr 
116 i 49 wraz z wyniesieniem na zewnątrz budynku istniejącego układu 
pomiarowego, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, tj. 1 
słup oraz zabezpieczenie kabli doziemnych rurami dwudzielnymi HDPED 100 – 
797 m. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: do 29.05.2020 r. 

4. Oferent podaje w ofercie swoje wynagrodzenie brutto jako procent od wartości 
przetargowej robót elektrycznych i teletechnicznych netto, która wynosi: 172 328,66 zł 
(słownie zł:  sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem i 66/100). 

5. Zamawiający informuje, że środki finansowe na realizację zadania pn.: Budowa ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj – wybuduj 
zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny w dwóch pozycjach 
budżetowych, uwzględniając przebieg ścieżek odpowiednio wzdłuż drogi powiatowej Nr 
0278T i wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762, a Wykonawca zobowiązuje się przed 
zawarciem umowy do przedstawienia wynagrodzenia za realizację przedmiotu 
zamówienia z podziałem dla poszczególnych zadań. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

7. Termin związania z ofertą – 30 dni. 

8. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. 

9. Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych proponowanego Inspektora/ów 
Nadzoru uprawniające do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów i robót  
w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia, a mianowicie  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz elektrycznych i elektroenergetycznych. 

10. Do udzielania informacji uprawnioną osobą jest Pani Katarzyna Ludwicka – pokój Nr 38,  
II piętro, tel. (41) 347 50 84, w godz. 8:00 – 14:00 oraz Pan Tomasz Bucki – pokój Nr 38  
II piętro, tel. (41) 347 50 85 w godz. 8:00 – 14:00. 

11. Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia 
26.03.2020 r. do godz. 10:00. 
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