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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

(zam6wienie poni:iej 30 000 euro). 

Usluga pelnienia obowillzk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa 
i remont dr6g gminnych (gmina Baboszewo, pow. plonski)." 

I. NAZWAIADRES ZAMAWIAJf\CEGO. 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 5671790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pI 
urzad@gminababoszewo.pl 

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

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 
1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie obowi'lzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem "Przebudowa i remont drog gminnych (gmina Baboszewo, pow. plonski)" 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w miejscowosci Srodborze 0 dlugosci 892 mb, 

• Remont drogi gminnej Nr 300145W w miejscowosci Rzewin 0 dl. 1000,00 mb. 
Szczegolowy zakres nadzorowanych robOt okreSla Zal'lcznik Nr 1. 

2. Do obowi'lzkow inspektora nadzoru nalezy pelnienie nadzoru budowlanego wynikaj'lce 
z przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2013r., poz. 1623 z poin. 
zm.) i dotycz'l sposobu wykonania prac, kontroli jakosci uzytych materialow, dynamiki 
wykonywania robot, dbania 0 interesy Zamawiaj'lcego i posredniczenia mit;dzy Zamawiaj'lcym 
a wykonawc'l robot. W zwi<jZku z tym Inspektor Nadzoru zobowi<jZuje sit; w fazie budowy do: 

• nadzorowania i kontroli wykonania robot budowlanych, 

• kontrolowania, czy wykonawca prowadzi zgodnie z przedmiarem robOt i obowi'lzuj'lcymi 

przepisami, 

• kontrolowania prawidlowego stosowania materialow, 

• sprawdzania zakresu wykonywanych robOt, 

• przeprowadzania odbioru robot czt;sciowych i zanikowych, 

• udzial w odbiorze koncowym i przekazaniu wykonanych robot do uzytkowania, 

• regulame wpisywanie do dziennika budowy swoich ustalen i uwag, 

• nadzorowanie dynamiki i terminowosci robot budowlanych, 

• innych czynnosci zleconych przez Zamawiaj'lcego, a nie wykraczaj'lcych poza zakres 

przedmiotu niniejszej umowy, 

/ 



3. 0 udzielenie zamowienia moglj ubiegae siy osoby, ktore posiadajlj uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogi. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA. 
1. Wykonawca bydzie pelnie obowiljzki inspektora nadzoru w okresie realizacji robOt budowlanych 

objytych przedmiotem zamowienia. Inspektor nadzoru zobowiljZany bydzie rowniez do 
uczestnictwa w czynnosciach zwiljZanych z realizacjlj inwestycji takze po jej zakonczeniu -
wynikajljcych z terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcy wylonionego w postypowaniu 
pn. "Przebudowa i remont drog gminnych (gmina Baboszewo, pow. plonski)". 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 
1. Najnizsza cena. 

V. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 
I. W postypowaniu moglj brae udzial Wykonawcy, ktorzy wykaZlj sWlj wiedzy 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 I usluge polegajljce na pelnieni obowiljzku inspektora nadzoru nad 
realizacjlj zadan zwiljzanych z budowlj, przebudowlj bljdi remontem lub modernizacjlj drog. 
W przypadku, gdy Zamawiajljcy jest podmiotem, na rzecz ktorego usluga wskazana w wykazie 
zostala wczeSniej wykonana, Wykonawca nie rna obowiljzku przedkladania dowodow 
(poswiadczen lub innych dokumentow). Zwolnienie z obowiljZku zalljczenia do oferty dowodow 
(poswiadczen) dotyczy tych firm, ktore w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu 
skladania ofert (a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy, w tym okresie) zrealizowaly na rzecz 

Gminy Baboszewo co najmniej jedna usluge pelnienie obowiljZkow inspektora nadzoru budowy, 
przebudowy remontu lub modernizacji drog. 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajljcy moze zljdae od Wykonawcow 
wyjasnien dotyczljcych treSci zlozonych ofert. 

3. Zamawiajljcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako 
najkorzystniejsza. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
I. Oferta wraz z zalacznikami powinna bye sporzljdzona w jyzyku polskim oraz podpisana przez 

osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczycilj Wykonawcy. 
2. Wykaz dokumentow jakie majlj dostarczy6 Wykonawcy: 

- "Formularz ofertowy" (zalljcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

formularz "Doswiadczenie Wykonawcy" (zalljcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawcy (zalljcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

- kserokopia posiadanych uprawnien budowlanych w zakresie niezbydnych do realizacji 
przedmiotowego zadania. 

3. Oferty nalezy zlozye do 18 sierpnia 2015 roku do godz. 11 00: 

- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzlld 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 obowiljzkow inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem pn. "Przebudowa i remont drog gminnych" 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostanlj rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 
zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urzydu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 



uplywie terminu skladania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie bydzie 
podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozy6 tylko jednlt oferty. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nastltPi w siedzibie Zamawiajltcego w dniu 18 sierpnia 2015 roku 
o godz.ll 10. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania siy z Wykonawcami - Pan Zbigniew Suliitski - e-mail: 
zp@gminababoszewo.pl 

VII. INNE INFORMACJE 
I.Zaproszenie do zlozenia oferty w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 
stronie intemetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl i tablicy ogloszeit Urzydu 
Gminy Baboszewo w dniu 11.08.2015 r. 
2.Informacjy 0 wyborze oferty Zamawiajltcy zamieSci na stronie intemetowej 
www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszeit Urzydu Gminy Baboszewo. 
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