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I. ZAMAWIAJACY 

 

Gmina Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  

Tel. 14 6418045, faks. 14 641845 

e-mail: izp@wietrzychowice.pl 

www.wietrzychowice.pl 

 
Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy  i procedury określone ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 1579 z póz. zm.)zwana dalej 

ustawą zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania 

ustawy. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania : Przebudowa 

boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych w branży: 

a) Budowlanej 

Zakres prac obejmuje: 

1. roboty  rozbiórkowe 

2. niwelacja terenu 

3. ciągi piesze 

4. droga dojazdowa 

5. zieleń-uzupełnienie trawy 

6. boisko, wyposażenie 

       6.1 boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki 

       6.2 piłkochwyty za boiskiem do piłki ręcznej 

       6.3 wyposażenie boisk 

       7.ogrodzenie 

 

Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB 

opublikowanej w https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1430065,ogloszenie-o-

zamowieniu-nazwa-zamowienia-przebudowa-boiska-szkolnego-przy-szkole-

podstawowej-w-jadow.html Do zadań inspektora nadzoru budowlanego należy pełny zakres 

czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2006r. Nr 

156 poz 1118 z póź. Zmianami) tj. w szczególności : 

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę , przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów , a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do 

stosowania w budownictwie 
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-sprawdzenie i obiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających , 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

-kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z 

dokumentacją , z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy 

-przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu 

-potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad 

-kontrolowanie rozliczeń budowy 

 

Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

będzie należało: 

-finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy 

-dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek 

-współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów 

-udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . 

Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta , która spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego oraz przedstawi najniższa cenę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta 

najkorzystniejsza przekroczy kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dot. 

złożonej oferty oraz uzupełnień dokumentów we wskazanym przez zamawiającego terminie. 

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca będzie nadzorował realizacje zadania inwestycyjnego od dnia podpisania umowy 

do dnia zakończenia robót, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia zadania oraz w 

trakcie przeglądów , okresie rękojmi i gwarancji , a także w przypadku napraw będących 

wynikiem nienależytego wykonania umowy lub wykrycia wad. Wykonawca  rozpoczyna 

wykonanie prac objętych niniejsza umową z chwilą podpisania umowy. Wykonawca 

zakończy wykonywanie  prac objętych niniejszą umową z chwilą wykonania wszystkich 

czynności wynikających z gwarancji oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie 

gwarancyjnym. Realizacja zamówienia będzie realizowana wg harmonogramu robót 

Wykonawcy robót budowlanych. 

 



 

 

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia odpowiedniego dla poszczególnych branż – 

poszczególnych części  

 

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia   

osobą posiadającymi  stosowne uprawnienia:  

- wpis na listę członków izby samorządu zawodowego  

- uprawnienia do nadzorowania w specjalności: 

a) Uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o 

których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394). 

 Wykonawca ( inspektor nadzoru  branży ) wykaże się należytym wykonaniem w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej  usługi w zakresie nadzoru 

inwestorskiego nad: 

a.  budową, przebudową,     boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej  o wartości 

co najmniej 290 000,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy  złotych 

00/100) 

Doświadczenie należy wykazać w stosunku do konkretnej osoby która będzie pełnić funkcję 

inspektora nadzoru. 

 

V. WARUNKI WYKLUCZENIA  

Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie 

między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki 

cywilnej lub spółki osobowej,  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji pełnieniu 

funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej,  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 



 

 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Powiązanie takie stanowi o 

wykluczeniu Wykonawcy z postępowania. 

 VI. ODRZUCENIE OFERTY 

 Odrzuceniu podlegają oferty : 

-których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

-złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym  -

złożone oferty poprzez wykluczenie wykonawcy z postępowania 

VII.WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJA PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY: 

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: 

 

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

 

2. Oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności w zakresie przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 
 
3. Oświadczenie o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym opisanych w części V 

niniejszego Zapytania ofertowego- załącznik nr 3 
 

4.Wykaz osób i wykonanych usług przez  inspektora nadzoru  branży w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej usługi   polegającej na wykonywaniu funkcji 

inspektora nadzoru : załącznik nr 4 

a. Inspektor nadzoru w branży budowlanej:  budową, przebudową, boiska sportowego o 

nawierzchni poliuretanowej  o wartości co najmniej 290 000,00 zł brutto (słownie: 

dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

 

5.Kserokopię uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom 

określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity :Dz.U. Z 

2006r. Nr.156 poz. 118) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Z 

2006r. Nr.83 poz 578 ) 
 
6.Kserokopię zaświadczeń osób wykonujących zamówienie, wpisanych na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego 
 

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane 

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z 

zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko 



 

 

podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest 

imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona. 
 
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z 

oryginałem kserokopii dokumentów. 

 

VIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 Kryteria oceny ofert: 

1. Cena – waga 90% 

Maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą cenę brutto 

zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru: 

                                     

Cn- najniższa zaoferowana cena 

Co- cena rozpatrywanej oferty 

C- ilość punktów którą otrzyma badana oferta w kryterium „cena” 

2. Termin płatności faktur/rachunków – waga 10% 

Termin płatności musi zostać podany w dniach, przy czym Wykonawca nie może 

zaproponować terminów innych niż 14, 21 i 30 dni. 

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności  

faktur/rachunków Zamawiający przyjmuje, ze Wykonawca zaoferował 14 dniowy termin 

płatności, w przypadku podania  terminu płatności innego niż wskazany w niniejszym 

punkcie oferta zostanie odrzucona. 

Punkty będą przyznane w następujący sposób: 

Termin 14 dni -  3 pkt 

Termin 21 dni – 7 pkt 

Termin 30 dni – 10 pkt 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą ilość punktów wynikającą ze zsumowania ilości punktów otrzymanych za 

poszczególne kryteria. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIE OFERTY  



 

 

1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, 

komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i 

czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. 
2.Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta”. 

3.Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty 

pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. 

4.Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące 

ofertę. 
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w 
szczególności więcej niż jednej ceny.  
6.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć:  
- w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice , 33-270 Wietrzychowice 19, pokój nr 10 w terminie do 

dnia 30.03.2018r. do godz. 9:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna 

fizycznie znaleźć się u Zamawiającego  
-oznaczenie opakowania: Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice , Wietrzychowice 19, 
Oznaczenie sprawy: ZPI.271.11.2018, pełnienie funkcji inspektora – OFERTA, Nie otwierać 
przed dniem 30.03.2018r. r. godz. 9:15 oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy. 
 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach , 33-270 Wietrzychowice , 

Wietrzychowice 19 w pokoju nr 11 w dniu 30.03.2018 r. o godz. 9:15 
 

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

 

XII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty     
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 

3.Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany 

przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy. 
 

XIII. UMOWA 

Warunki umowy oraz zmiany został y określone we wzorze umowy.(załącznik nr 5) 

XIV. KONTAKT Z WYKONAWCĄ: 

1.Osobą  upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Marek Augustyński  Tel. 14 

6418045, faks. 14 6418045 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień 



 

 

dot. złożonej oferty oraz uzupełnień dokumentów we wskazanym przez zamawiającego 

terminie. 

Załączniki: 

1. Formularz Oferty 

2. Oświadczenie 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  

4. Wykaz osób i usług 

5. Umowa 

 

 

 

Wietrzychowice dn, 21.03.2018r                                                   Wójt Gminy Wietrzychowice  

 

                                                                                                          mgr Tomasz Banek 
 

 


