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RB.IP.271.1.2015 
Brańszczyk, 2015-03-02 

 
 

 

 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, 
numer sprawy RB.IP.271.1.2015, nazwa zadania: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa podłączeń budynków do kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: Budykierz i Knurowiec gmina Brańszczyk” 
 
 
W związku z planowanym zamówieniem, Gmina Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 
tel. 29 7435 384, e-mail:dariusz.suchenek@branszczyk.pl 
prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa 
podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Budykierz i Knurowiec 
gmina Brańszczyk” 
 
Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje zakres podstawowych obowiązków i praw 
inspektora nadzoru wynika między innymi z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych, specyfikacji 
technicznej wykonania robót i obejmuje w szczególności: 

 reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli jakości i zgodności jej 
realizacji z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, odnośnymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

 dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad określonymi robotami,  

 sprawdzania postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych,  

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

 uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i 
urządzeń innych niż w projekcie budowlano-wykonawczym i zgłaszanych przez wykonawcę 
robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu 
rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót, a także 
zmniejszenia funkcjonalności, 

 uzgodnienie z Inwestorem, Wykonawcą i autorem projektu ewentualnych robót dodatkowych 
lub zamiennych,  

 udział w pracach komisji i naradach koordynacyjnych,  

 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów,  

 żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót,  

 sprawdzania i odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu), obowiązkowo przy udziale 
przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego) z żądaniem od geodety szkicu roboczego 
potwierdzającego  pod względem rzeczowym wykonanie tych robót. 

 udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych,  



2 
 

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,  

 sprawdzania i zatwierdzenia do zapłaty rachunków i faktur za wykonane roboty,  

 sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego  

 wykonaniu czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, 
dokonaniem odbioru i przekazaniu Zamawiającemu stosownych dokumentów,  

 informowanie Zamawiającego w terminie 3 dni od zdarzeń mogących wpłynąć na wykonanie 
robót budowlanych w sposób i zakresie określonym w umowie na roboty budowlane,  

 pisemne niezwłoczne informowanie Zamawiającego w przypadku wyniknięcia 
nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prowadzenie 
lub kontynuowanie robót budowlanych lub mogących mieć w przyszłości skutki finansowe dla 
zamawiającego,  

 zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę 
robót,  

 prowadzenie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych obowiązkowo przy 
udziale przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego),  

 stałe konsultacje i fachowe doradztwo dla Zamawiającego,  

 potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad  

 uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji i rękojmi. 

 wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym 
prowadzeniem inwestycji.  

 żądanie od wykonawcy badań wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą. 

 obecność inspektora nadzoru na budowie wymagana jest nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu 
lub częściej jeżeli wymaga tego sytuacja na budowie. 

 pomoc przy ocenie technicznej oraz sprawdzenie kosztorysów ofertowych względem 
kosztorysów inwestorskich w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
Wymagane są następujące osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Należy wskazać  osoby uczestniczące w wykonaniu niniejszego zamówienia  z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: 
- Inspektor Nadzoru robót sanitarnych 
- wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od 
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert, na stanowisku sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych, 
- aktualne uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót będących przedmiotem 
nadzoru  w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 

Pełna dyspozycyjność wszystkich inspektorów w zakresie wykonania zamówienia w zależności od 
potrzeb na budowie. 
 
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OBJĘTYCH NADZOREM: 

 

Zakres zadania: 
Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Knurowiec i Budykierz gmina Brańszczyk. 
 
Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej projektowane są do kanałów sanitarnych 
prowadzonych w pasie drogowym dróg gminnych. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
projektuje się z rur PVC-U kielichowych, dwuściennych o średnicy wewnętrznej fi 160 
mm, układanych na podsypce piaskowej grubości 20 cm. 
Studnie rewizyjne z tworzywa PVC o średnicy 315 i 425mm. Włączenia do kanału za 
pośrednictwem istniejących odcinków kanału do granicy pasa drogowego, zaślepionych 
korkami PVC fi 160 mm.  
Przejścia pod jezdnią drogi gminnej wykonać metodą bezwykopową (przeciskiem) w 
rurze osłonowej. 
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Obsługa geodezyjna: wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. 
 
Parametry techniczne wykonania 64 szt. podłączeń kanalizacji sanitarnej w m. 
KNUROWIEC 
- rura PVC fi 160 lita typu ciężkiego SN8  - 1 201,27 m 
- ilość studni PVC  fi 425  - 3 szt 
- ilość studni PVC fi 315  -  94 szt 
- rura przeciskowa stalowa fi 219 x 8 mm -  14m 
- ocieplenie 20 cm (keramzyt +papa) - 59,00 m 
- włączenie do istniejącej instalacji -  11szt 
 
Parametry techniczne wykonania 79 szt. podłączeń kanalizacji sanitarnej w m. 
BUDYKIERZ 
- rura PVC fi 160 lita typu ciężkiego SN8  - 1 251,96 m 
- ilość studni PVC  fi 425  - 3 szt 
- ilość studni PVC fi 315  -  106 szt 
- rura przeciskowa stalowa fi 219 x 8 mm -  12m 
- ocieplenie 20 cm (keramzyt +papa) - 21,00 m 
- włączenie do istniejącej instalacji -  28 szt. 
 

 
. 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną ryczałtową. 
 
 
Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie ryczałtowe, którego definicje określa art. 632 
kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
Rozliczanie usługi będzie odbywać się jedną fakturami  wystawionymi  po wykonaniu i odebraniu robót 
budowlanych. 
 
Wykonawca winien wycenić  pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, które zostały wskazane w zaproszeniu, projekcie budowlanym i przedmiarze robót. Ceny 
podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają 
waloryzacji. 
 
 
Zaleca się dokonanie  oględzin w terenie, planowanej budowy 
 
Termin wykonania zamówienia:  
 2 miesięcy od dnia podpisania umowy 
 
 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego 
stanowiących jako załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi 
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki 
odwoławcze.  
 
Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca: Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane w 
zakresie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy oraz 
posiadać kadrę pracowników z doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami opisanymi wyżej. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez 
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wykonawcę oświadczeń i dokumentów: o spełnieniu warunków – załącznik nr 2, wykaz osób 
uczestniczących w wykonywaniu zamówieniu - załącznik nr 3. 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 

Nazwa kryterium Waga Uwagi 

Cena  100 Oferta, która zaproponuje 
najniższą cenę otrzyma 
najwyższą ilość punktów 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2015-03-12 do godz.  11.00.  
w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 
ul. Jana Pawła II 45 
07-221 Brańszczyk 
Pokój nr 12 
 
 Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 29 7435381 lub pocztą 
elektroniczną na adres dariusz.suchenek@branszczyk  
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 
stanowisko  Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Budownictwa  
imię i nazwisko Dariusz Suchenek   
tel.   29 6794335 
fax.    29 7435381   
w terminach   8.00 - 16.00  
 
 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 
Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówieniu - załącznik nr 3 
Projekt budowlany – wykonawczy i STWiOR – załącznik nr 4 
Przedmiar robót załącznik nr 5 
   
 

____________________________________ 
Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul 

 


