
G rnina Baboszcwo 
09- 130 Ilaboszc\\ 0 

ti l. Wa rs/;I\\ ska 9A 
Regon 130378054 
NIP 5671790440 

10.271.3.2016 

Baboszewo, dnia 13 kwietnia 2016 r. 

Zaproszenie do zloi enia oferty w post'lPowaniu 0 udzielenie zamawienia publicznego na pelnienie 

obow iqzkaw Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem " Przebudowa ci'lgu drag gminnych 

Mystkowo - Cywiny Wojskie - Boiewo" 

Zamawienie ponizej 30000 eu ro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamowien publ icznych (jedn. tekst Oz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

I. NAZWA I AORES ZAMAWIAJJ\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Wa rszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj . mazowieckie 

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 

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

e-mai l: urzad@gminababoszewo.pl 

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

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie obowiqzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadan iem 

Przebudowa ciqgu drog gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bozewo. 

2. Szczegolowy zakres nadzorowanych robot uj~to w: 

przedmiarach robot, 

dokumentacji techn icznej, 

specyfi kacj i technicznej wykonan ia i odbioru robot. 

Przedmiary robot, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja stanowiq zalqcznik do post~powa nia 

o udzielen ie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.PN.2.2016 na 

prze budow~ ciqgu drog gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Boiewo (Gmina Baboszewo, pow. Plonski) 

Sq dost~pne na stronie internetowej Gminy Baboszewo pod linkiem 

(http://ugbaboszewo .bip.org.pl/?tree=przeta rg&id=174). 

3. Do obowiqzkow Inspektora nadzoru nalezy pelnienie nadzoru budowlanego wynikajqce z przepisow 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowla ne (Oz.U. z 2016 r., poz. 290) i dotyczqce sposobu wykonania 
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prac, kontrol i jakosci ui ytych material6w, dynamiki wykonywania rob6t, dbania 0 interesy Zamawiajqcego 

i posredniczenia mi~dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq rob6t budowlanych, 

W zwiqzku z tym Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiqzuje si~ w fazie budowy do: 

reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji 

z dokumentacjq technicznq i zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t wbudowanych 

a w szczeg61nosci zapobieganiu zastosowaniu wyrob6w 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

wyrob6w budowlanych, 

budowalnych wadliwych 

sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych oraz przygotowanie 

i udzial w czynnosciach odbioru, 

potwierdzania faktycznie wykonywanych rob6t oraz usuni~cia wad na protokole odbioru 

koncowego, fakturze i w dzienniku budowy, 

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecen, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczqcych: usuni~cia nieprawidlowosci lub zagroien, wykonania pr6b lub 

badan, takie wymagajqcych odkrycia rob6t lub element6w zakrytych, przedstawienia ekspertyz 

dotyczqcych prowadzonych rob6t budowlanych oraz informacji i dokument6w potwierdzajqcych 

zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyrob6w, a takie informacji i dokument6w 

potwierdzajqcych dopuszczenie do stosowania urzqdzen technicznych, 

iqdania od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek bqdi ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych rob6t, a takie wstrzymania dalszych rob6t budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolac zagroienie bqdi spowodowac niedopuszczalnq 

niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budow~, 

innych czynnosci zleconych przez Zamawiajqcego, a nie wykraczajqcych poza zakres przedmiotu 

zamowienia. 

4, Wykonawca dodatkowo zobowiqzany jest do: 

- przybycia na kaide uzasadnione wezwanie Zamawiajqcego i Wykonawcy rob6t obj~tych nadzorem, 

- udzielenia na i qdanie Zamawiajqcego informacji 0 stanie realizacji rob6t, 

- dokonania odbioru rob6t w terminie 3 dni od wpisu do dziennika budowy zgloszenia 0 gotowosci 

odb ioru, 

5, 0 udz ielenie zam6wienia mogq ubiegac si~ osoby, kt6re posiadajq uprawnienia budowlane do 

nadzorowania rob6t budowlanych w specjalnosci drogowej, 

6, Wykonawca po wyborze oferty i najp6iniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajqcemu 

kserokopi~ decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej , 
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III . TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA. 

Wykonawca b~dzie pelnie obowi<jzki Inspektora nadzoru w okresie realizacji robot budowlanych obj~tych 

przedmiotem zamowienia, tj. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy robot 

budowlanych do dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot budowlanych. 

Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego b~dzie zobowi<jzany do uczestnictwa w czynnosciach 

zwi<jzanych z rea lizacj'l inwestycji takze po jej zakonczeniu - wynikaj'lcych z terminu gwarancji udzielonych 

przez Wykonawc~ w post~powaniu pn. Przebudowa Ci'lgu drog gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie -

Bozewo (Gmina Baboszewo, pow. Plonski). 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli ce n~ oferty, ktora stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczallowe za realizacj~ 

przedmiotu zamowienia, podaj<jc j<j w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci'l do grosza (do dwoch 

miej sc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi'lzane z realizacj<j przedmiotu zamowienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwi<jzanych 

z realizacj<j przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow maj<jcych lub mog<jcych miee 

wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawa 

do z<jdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

V. WARUN KI UDZIAlU W POST~POWANIU. 

1. Wykonawca zobowi<jzany jest posiadae niezb~dn 'l wiedz~ i uprawnienia do realizacji przedmiotu 

zamowieni a. Wykonawca zobowi<jzany jest wykazac, ze: posiada odpowiednie uprawnienia lub dysponuje 

osob<j posiadaj<jc<j odpowiednie uprawnienia budowlane 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane lub ktorej kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach 

odr~bnych. 

2. W post~powaniu mog<j brae udzial Wykonawcy, ktorzy wykaz<j sw<j wiedz~ i doswiadczenie do 

wykonania przedmiotu zamowienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat przed 

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonali co 

najmniej 2 uslugi po legaj'lce na pelnieniu obowi<jzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanym i zwi<jzanymi z budow<j, przebudowq bqdz remontem drogi 0 dlugosci co najmniej 3,0 km dla 

kazdej z inwestycji. 

3. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj<jcy moze z<jdae od Wykonawcow wyjasnien 
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dotyczqcych t resci zloionych olert. 

4. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie rachunkowe (z uwzgl~dn ie n iem 

konsekwencj i rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

5. Zamawiajqcy udzieli za m6wienia Wykonawcy, kt6rego olerta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do zloien ia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza. 

6. I n fo rmacj~ o wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZlOlENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zalqcznikami powinna by': sporzq dzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~/y 

uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentow jakie majq dostarczy': Wykonawcy: 

• "Formu larz olertowy" (zalqcznik nr 1 do niniej szego zaproszenia), 

• formularz "Doswiadczenie Wykonawczy" (zalqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

• wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zalqcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

3. Ofert~ naleiy zloiy': do 20 kwietnia 2016 roku do godz. 10 00: 

• za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kance larii Og61nej Urz~du Gminy Baboszewo, 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na pelnienie obowii\zk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad zadan iem Przebudowa cii\gu dr6g gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Boiewo. 

4. Oferty zloione po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpat rzone. 0 zachowaniu terminu zloienia 

oferty decyduje data wplywu oferty do U rz~du Gminy Baboszewo. Oferta ot rzymana po uplywie terminu 

skladania olert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. Wykonawca 

moze zloiy': tylko jednq olert~ . 

5. Otwarcie zlozonych olert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 20 kwietnia 2016 roku 0 god z. 10 15. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewa nia s i ~ z Wykonawcami - Robert Krysiak - e-mail: 

rkrysiak@gmina baboszewo.pl . 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia PostllPowania bez podawania uzasadnienia. 

Zaproszen ie do zloienia oferty w post~ powa n iu 0 udzielenie za m6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl i ta blicy ogloszen 

20 kwietn ia 2016 r. 
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