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Baboszewo, dnia 12 listopada 2015 r. 

Zaproszenie do zlozenia oferty w postl(powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 

na uslugl( pelnienia obowiazk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. 

"Przebudowa drog gminnych (Gmina Baboszewo, pow. plonski, woj. mazowieckie)" 

Zam6wienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 

(tekstjednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p6in. zm.) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ.t\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMDWIENIA. 

1. Przedmiotem zam6wienia jest pelnienie obowiqzk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem "Przebudowa dr6g gminnych (Gmina Baboszewo, pow. plonski, woj. mazowieckie)" 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 300118W Korzybie - Brzescie - Kowale w miejscowosci 

Blomino 0 dlugosci 581 m, 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 301114W w miejscowosci Bozewo 0 dlugosci 607 m. 

Szczeg6lowy zakres nadzorowanych rob6t okreslajq zalqczniki do niniejszego zaproszenia: 

A opisy rob6t, 

A przedmiary, 

A plany zagospodarowania terenu, 

A szczeg6lowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t. 

2. Do obowiqzk6w Inspektora nadzoru nalezy pelnienie nadzoru budowlanego wynikajqce 

z przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z p6in. 

zm.) i dotyczq sposobu wykonania prac, kontroli jakosci uzytych materia16w, dynamiki 

wykonywania rob6t, dbania 0 interesy Zamawiajqcego i posredniczenia miydzy Zamawiajqcym 

a Wykonawcq rob6t. W zwiqzku z tym Inspektora Nadzoru zobowiqzuje siy w fazie budowy do: 

• reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej 

realizacji z projektem lub przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 



• sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, 

a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

• sprawdzania i odbior robot budowlanych ulegaj,!-cych zakryciu lub zanikaj,!-cych, udzial 

w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do 

uzytkowania; 

• potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usuniycia wad, a takZe, na z,!-danie 

inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy; 

• wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotycz'!-ce: usuniycia nieprawidlowosci lub zagrozen, 

wykonania prob lub badail, takZe wymagaj,!-cych odkrycia robot lub elementow zakrytych, 

oraz przedstawienia ekspertyz dotycz,!-cych prowadzonych robot budowlanych i dowodow 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz Ufz'!-dzen 

technicznych; 

• z,!-dania od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek b,!-di 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takZe wstrzymania dalszych robot 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolae zagrozenie b,!-di 

spowodowae niedopuszczaln,!- niezgodnose z projektem; 

• innych czynnosci zleconych przez Zamawiaj,!-cego, a nie wykraczaj'!-cych poza zakres 

przedmiotu niniejszej umowy. 

3. 0 udzielenie zamowienia mog,!- ubiegae siy osoby, ktore posiadaj,!- uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci drogowej. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMDWIENIA. 

1. Termin rozpoczycia wykonywania nadzoru inwestorskiego - od momentu protokolamego 

przekazania terenu robot Wykonawcy, planowany termin przekazania terenu robot 01.12.2015 r. 

2. Termin zakonczenia wykonywania nadzoru inwestorskiego uplywa z okresem gwarancji na roboty 

budowlane - minimalny termin okres gwarancji wynosi 36 miesiycy. Termin realizacj i zadania 

wynosi 20 dni od dnia podpisania umowy. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. N ajnizsza cena - waga kryterium 100 %. 

v. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 

1. W postypowaniu mog,!- brae udzial Wykonawcy, ktorzy wykaz,!- sw'!- wiedzy i doswiadczenie do 



wykonania przedmiotu zam6wienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat 

przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej dzialalnosci jest krotszy - w 

tym okresie wykonali co najmniej 2 uslugi pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacj'l robot 

polegaj'lcych na budowie, przebudowie, remoncie lub modemizacji dr6g. 

W przypadku, gdy Zamawiaj'lcy jest podmiotem, na rzecz kt6rego usluga wskazana w wykazie 

zostala wczesniej wykonana, Wykonawca nie rna obowi(fZku przedkladania dowodow 

(poswiadczen lub innych dokumentow). Zwolnienie z obowi(fZku za1'lczenia do oferty dowodow 

(poswiadczen) dotyczy tych firm, ktore w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu 

skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy, w tym okresie) zrealizowaly 

na rzecz Gminy Baboszewo co najrnniej dwie uslugi pelnienia nadzoru inwestorskiego nad 

realizacj'l robot polegaj'lcych na budowie, przebudowie, remoncie lub modemizacji drog. 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj'lcy moze z'ldae od Wykonawcow 

wyjasnien dotycz'lcych tresci zlozonych ofert. 

3. Zamawiaj'lcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako 

najkorzystniej sza. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. Orerta wraz z zalacznikami powinna bye sporz'ldzona w jyzyku polskim oraz podpisana przez 

osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczyci'l Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie maj'l dostarczy6 Wykonawcy: 

"Formularz ofertowy" (za1'lcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

formularz "Doswiadczenie Wykonawcy" (zal'lcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

oswiadczenie Wykonawcy 0 posiadanym przygotowaniu zawodowym (zal'lcznik nr 3 do 

niniejszego zaproszenia), 

wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawcy (za1'lcznik nr 4 do niniejszego zaproszenia), 

3. Oferty nalezy zlozye do 17 listopada 2015 roku do godz. 13 00: 

za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, 

- lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok. nr 4), 

w zamkniytej kopercie z napisem: Oferta na pelnienie obowi(fZk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad zadaniem pn. "Przebudowa drog gminnych (Gmina Baboszewo, pow. plonski, woj. mazowieckie)" 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan'l rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 

zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urzydu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie bydzie 



podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozyc tylko jedn'l oferty. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nast'lpi w siedzibie Zamawiaj'lcego w dniu 17 listopada 2015 roku 

o godz. 13°5• 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania Sly z Wykonawcami - Pan Robert Krysiak- e-mail: 

rkrysiak@gminababoszewo.pl 

VII. INNE INFORMACJE 

1.Zaproszenie do zlozenia oferty w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie intemetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl i tablicy ogloszen Urzydu 

Gminy Baboszewo w dniu 12.11.2015 r. 

2.Informacjy 0 wyborze oferty Zamawiaj'lcy zamiesci na stronie intemetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo. 
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