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Wvjasnienie nr 1 lresci zaproszenia do zloienia oferly w poslepowaniu ° udzielenie 

zamowienia publicznego 

Przekazuj~ tresc otrzymanego zapytania wraz z wyjasnieniem dotyczqcym zaproszenia do 

zlozenia oferty w post~ powaniu 0 udzielenie zamowien ia publicznego lilT.271.4.2016 z dnia 7 lipca 

2016 r. ogloszonego przez Gmin~ Baboszewo na uslug~ pelnienia obowiqzkow Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami i pompowni 

sciekow w Baboszewie": 

1. ezy Zamawiajqey uzna doswiadezenie no 1 uslug~ polegajqea no pelnieniu obowiqzkow 

Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowalnymi zwiqzanymi z budowq 

kanalizacji deszczowej 0 wartosci co najmniej 350000 zl brutto? 

Odpowiedi: 

Za mawiajqcym w zaproszeniu do zlozenia oferty okreslil wa runek doswiadczenia Wykonawcy 

w nast~pujqcy sposob: "W post~powaniu mogq brae udzial Wykonawcy, ktorzy wykazq SWq wiedz~ 

i doswiadczenie do wykonania przedmiotu zamowien ia poprzez udokumentowanie, ze w okresie 

osta tnich 3 lat przed uplywem terminu skladan ia ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym 

okresie wykonali co najmniej 2 uslugi polegajqce na pelnieniu obowiqzkow Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotam i budowlanymi zwiqzanym i z budowq kana lizacji sa nitarnej wraz z 

przylqczami a wa rtosci co najmniej 350 000 zl brutto dla ka zdej z inwestycji", wobec czego tylko 

Wykonawcy spelniajqcy powyzszy warunek b~dq mogli ubiegac si~ a pelnienie obowiqzkow Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

2. ezy Zomawiajqcy w przypadku uznania doswiadczenia dokona zmian w zapisie zaproszenia 

z lIZ usfugi" no ,,1 usfugr:/J oraz "kanalizQcji sanitarnej wraz z przylqczami" no "kanalizacjr: 

sanitarnej wraz z przylqczami lub kanalizacji deszczowej"? 

Odpowiedi: 

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmian ~ wa runkow udzialu w post~powaniu. 

3. ezy Zamawiajqey wymaga codziennej kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na 

realizowanej inwestycji ezy wystarczy jeden dzieti w tygodniu i na kaide wezwanie 

Zamawiajqcego lub Wykonawcy? 

Odpowiedi: 

Zamawiajqcy nie okresla cz~stotliwosci obecnosc i Wykonawcy na terenie placu budowy, 

uza leznione jest to ad intensywnosci wykonywanych robot budowalnych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego zo bowiqzany jest do wykonywania swoich obowiqzkow zgod nie z przepisami Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne (Dz. U z 2016 r., poz. 290). Ponadto Wykonawca zobowiqza ny 

jest m.in. do: 



reprezentowan ia inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji 

z projektem i pozwoleniem na budow~ oraz zasadam i wiedzy technicznej, 

sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrob6w budowlanych, 

a w szczeg61nosci zapobieganiu zastosowan iu wyrob6w budowalnych wad liwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

sprawdzan ia i odbioru rob6t budowla nych ulegajqcych zakryc iu lub za nikajqcych, udzia! 

w czyn nosciach odbiorowych w pr6bach i odbiorach technicznych instalacji, urzqdzeri 

technicznych i przewod6w kominowych oraz przygotowanie i udzia! w czynnosciach odbioru 

gotowych obiekt6w budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, 

potwierdzan ia faktycznie wykonywanych rob6t oraz usuni~cia wad na protoko!ach odbioru 

cz~sciowego i koncowego, fakturach i w dz ienn iku budowy, 

dokonywania odbior6w cz~sciowych rob6t potwierdzonych protoko!am i odbior6w 

cz~sciowych, kt6re b~dq podstawq wyp!aty wynagrodzenia Wykonawcy rob6t budowlanych, 

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecen, potwierdzonych wpisem 

do dz iennika budowy, dotyczqcych: usuni~cia nieprawid!owosci lub zagrozen, wykonania pr6b 

lub bad an, takze wymagajqcych odkrycia rob6t lub element6w zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczqcych prowadzonych rob6t budowlanych oraz informacj i i dokument6w 

potwie rdzajqcych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyrob6w, a takze 

informacj i i dokument6w potwierdzajqcych dopuszczenie do stosowania urzqdzen 

technicznych, 

zildania od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek bqdz ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych rob6t, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywo!ac zagrozenie bqdz spowodowac 

niedopuszczalnq niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budow~. 

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

zam6wienia, 

przybycia na kazde uzasadnione wezwan ie Zamawiajqcego i Wykonawcy rob6t obj~tych 

nadzorem, 

udzielenia na zqdanie Zamawiajqcego informacji 0 stanie rea lizacji rob6t, 

dokonania odbioru rob6t w term inie 3 dni ad wp isu do dziennika budowy 0 gotowosci odbioru. 


