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Przystępując do realizacji zadania w współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Gmina Szczuczyn zaprasza do złożenia 

oferty na przedstawione poniżej zamówienie. 

 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-

Ukraina 2014-2020 w ramach celu tematycznego Dziedzictwo 

2. Głównym celem projektu jest promocja różnorodności kulturowej i etnicznej regionów 

Szczuczyn w Polsce, Szczuczyn na Białorusi oraz Kowla na Ukrainie. 

 

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem pn. „Budowa Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach 

o nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowy nadzór inwestycyjny (branża konstrukcyjno-

budowlana, sanitarna i elektryczna) wynikający z opracowanej dokumentacji oraz wszystkie 

czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 

poz. 963 ze zm.) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji z dokumentacją, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami 

państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania, 

c) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 

e) inne prace nie objęte niniejszą umową według występujących potrzeb. 

3. W zakres pełnionych usług wchodzi: 

1) zapoznania się z dokumentacją powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami 

pozwolenia na budowę, warunkami stawianymi przez instytucje opiniujące oraz 

warunkami terenowymi; 

2) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego, w tym: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami 

umowy; 

b) sprawdzanie jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 

budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało 

egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i 



 
materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

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

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 

i przekazanie ich do użytkowania; 

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; 

e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na 

budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz 

potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu; 

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w 

zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy; 

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót; 

5) branie udziału w naradach technicznych, problemowych oraz innych zwoływanych przez 

zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż spotkania techniczne będą organizowane nie rzadziej 

niż raz na 2 tygodnie w okresie prowadzonych robót; 

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, 

świadectw jakości, wyników badań) i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na 

placu budowy przed ich wbudowaniem. 

W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie 

zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca 

ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i 

przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z 

równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie; 

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych 

materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący 

narazić Zamawiającego na straty - Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, 

zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje; 

8) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń 

wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 

9) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie 

trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 

10) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez 

Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 

11) nadzorowanie i informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie 

budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla 

osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane; 

12) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń 

projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 



 
13) informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o 

terminie wykonania robót zanikających; 

14) informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących 

powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy; 

15) czynny udział we wszystkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze 

realizacji zadania inwestycyjnego (w tym udzielanie wyjaśnień). 

4. Inspektor zobowiązany jest do bieżącej kontroli realizacji robót na terenie budowy w całym 

okresie realizacji robót budowlanych i całym zakresie realizowanych robót w poszczególnych 

branżach będących przedmiotem zapytania, co najmniej 4 razy w tygodniu dla prawidłowej 

realizacji inwestycji. Obecność na placu budowy Inspektor potwierdza podpisem na liście 

obecności. 

W przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków, Inspektor Nadzoru jest 

zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane i doświadczenie zawodowe. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach 

uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

Zamawiającego. Zastępstwo będzie skuteczne po akceptacji Zamawiającego proponowanego 

zastępstwa. 

5. Wartość ryczałtowa brutto inwestycji wynosi 8 552 038,39 zł. 

6. Pełen zakres robót budowlanych jakie zostaną przeprowadzone w ramach wskazanego zadania 

inwestycyjnego jest wskazany w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie 

internetowej Zamawiającego: 

http://www.um.szczuczyn.pl/oferty_przetargowe_z_2019_roku,ii_ogloszenie_o_zamowieniu

_roboty_budowlane_budowa_transgranicznego_centrum_dialogu_kultur_w_szczuczynie_na

_dzialkach_o-1.html 

7. Kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 

 

C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeśli te są wymagane 

przepisami prawa: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych zamówień: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do 

pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi dla branż objętych przedmiotem zamówienia, 

tj.: 

 jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadającymi im uprawnieniami 

budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru/kierownika budowy na jednym 

zadaniu o pokrewnym zakresie, których wartość wynosiła min. 2 000 000,00 zł, w okresie 

ostatnich 5 lat, licząc od dnia złożenia oferty. 

 jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im 

uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru/kierownika 

http://www.um.szczuczyn.pl/oferty_przetargowe_z_2019_roku,ii_ogloszenie_o_zamowieniu_roboty_budowlane_budowa_transgranicznego_centrum_dialogu_kultur_w_szczuczynie_na_dzialkach_o-1.html
http://www.um.szczuczyn.pl/oferty_przetargowe_z_2019_roku,ii_ogloszenie_o_zamowieniu_roboty_budowlane_budowa_transgranicznego_centrum_dialogu_kultur_w_szczuczynie_na_dzialkach_o-1.html
http://www.um.szczuczyn.pl/oferty_przetargowe_z_2019_roku,ii_ogloszenie_o_zamowieniu_roboty_budowlane_budowa_transgranicznego_centrum_dialogu_kultur_w_szczuczynie_na_dzialkach_o-1.html


 
budowy na jednym zadaniu o pokrewnym zakresie, których wartość wynosiła min.  

200 000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia złożenia oferty. 

 jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca 

doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru/kierownika budowy na jednym zadaniu o 

pokrewnym zakresie, których wartość wynosiła min. 50 000,00 zł, w okresie ostatnich 5 

lat, licząc od dnia złożenia oferty. 

Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach przez jedną osobę 

pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień. 

Warunek ten zostanie oceniony na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczenia 

Wykonawcy poprzez kryterium spełnia / nie spełnia. 

c) dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

d) zdolności finansowych czy ekonomicznych: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i 

podpisanych: formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, wraz z 

Wykazem usług oraz kopiami dokumentów wskazanych w pkt. C.1.b) oraz zaparafowanego 

wzoru umowy. 

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, przez cały okres realizacji zadania. 

7. Cena powinna być wyrażona w Złotych Polskich (PLN). 

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, 

a kolejne strony winny zostać ponumerowane. 

9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w 

razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod 

rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

10. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle 

według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania. 

11. Wykonawca w przypadku złożenia oferty w wersji papierowej zamieszcza ofertę w 

nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 

RI.271.1.1.2019”, w przypadku składania ofert elektronicznych zapis ten zamieszcza w tytule 

wiadomości. 

12. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH: 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze 

odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad 

przyznawania punktów: 



 
a) Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów; 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która na podstawie powyższego 

kryterium otrzyma najwyższą wartość punktową. 

3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

1) W zakresie kryterium finansowego – cena (P) – oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

𝑷𝒄𝒐 = (𝑪𝒏: 𝑪𝒐) 𝒙 10𝟎pkt, 

gdzie: 

Pco – punkty dla badanej oferty, 

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert, 

Co – cena badanej oferty. 

 

F. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2019 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Oferty w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, 

ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn we wskazanym wyżej terminie do godziny 15:30 (w 

godzinach otwarcia tut. Urzędu). 

3. Oferty składane w wersji elektronicznej powinny stanowić skany wskazanych dokumentów 

opatrzonych pieczęciami i podpisami Wykonawcy oraz zostać przesłane na adres e-mail 

inwestycje@um.szczuczyn.pl do terminu wskazanego w pkt 1. 

4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

G. ZAKRES WYKLUCZENIA 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 

z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 

2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału 

w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych 

załączników, lub też złożyli ofertę po terminie. 

 

H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następującym 

zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia,  Obowiązków 

Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych zmian umowy, 

jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też 

Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy i zostanie wskazana w aneksie 

zmieniającym postanowienia umowy. 

2. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek 

pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku 

wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego 

postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 

mailto:inwestycje@um.szczuczyn.pl


 
3. Zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub 

też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów, warunków lub zakresu 

realizowanego przez Zamawiającego Projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony 

Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też 

Pośredniczącej. 

 

I. TERMIN REALIZACJI: 

1. Usługa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wszelkich robót 

budowlanych oraz przeprowadzenia ich bezusterkowego odbioru, a także w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

2. Termin wykonania robót budowlanych przypada na dzień 18.12.2020r. 

3. Okres gwarancji i rękojmi będzie trwał przez 60 miesięcy licząc od dnia podpisania 

końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru.  

 

J. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Na wniosek Zamawiającego, po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę termin związania ofertą 

może zostać przedłużony do 60 dni. 

 

K. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 

1. Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony 

jest Pan Bogusław Ramotowski, tel. 862735080 w. 234, e-mail: bramotowski@um.szczuczyn.pl 

2. Wykonawca ma prawo zadawać pytania Zamawiającemu pod warunkiem, że wpłyną one 

najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z odpowiedziami 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości, bez wskazywania autora. 

 

L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –

Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1: Formularz oferty  
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

Załącznik nr 3: Wzór umowy 

Załącznik nr 4: Wykaz robót 
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