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SPW. 273.129.2015 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą 
o złożenie ofert na: 

 

dot.  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z przebudową mostu na 
rzece Osownica w m. Jadów” 

                                                            w ramach zadania inwestycyjnego: 

„REMONT MOSTU DROGOWEGO W MSC. JADÓW, GM. JADÓW” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z przebudową 
mostu na rzece Osownica w m. Jadów w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą  „REMONT MOSTU 
DROGOWEGO W MSC. JADÓW, GM. JADÓW”. Szczegółowy zakres robót budowlanych wykonywanych 
w ramach zadania określa w szczególności załączona dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad branżą mostową, merytoryczny nadzór nad wykonaniem robót 
i konsultacja korekt projektów wdrażanych do realizacji; 

2) wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia z dnia 7 lipca  1994r. Prawo Budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do niej,  w odniesieniu do branży 
budowlanej - mostowej; 

3) dokładne zapoznanie się z: 

- warunkami umowy o roboty budowlane zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót – 
zamawiający w niniejszym ogłoszeniu udostępni istotne postanowienia dotyczące tej umowy, kopie 
umowy przekaże po podpisaniu umowy z Wykonawca robót budowlanych, 

- zapisami SIWZ, 

- dokumentacją techniczną, 
  i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów, w szczególności:  

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z 
projektem, warunkami pozwolenia na budowę, 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 technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 

d) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 
nadzór nad terminowością realizacji zadania, także w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac i 
uzyskania przez Wykonawcę stosownych decyzji, kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów 
wymaganych od Wykonawcy, w tym  koniecznych do odbioru; 

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń 
budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 

4) kontrola placu budowy, co najmniej dwa  razy w tygodniu, potwierdzona stosownym wpisem do 
dziennika budowy;  
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5) pełna dyspozycyjność, także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wobec Wykonawcy  i  Zamawiającego   - niezwłoczne, stawianie się na  wezwanie Wykonawcy, 
w tym także telefoniczne, przy czym każde stawiennictwo winno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy; 

6) uczestnictwo w  spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego; 
7) pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej  i  
konieczności  zatwierdzenia  rozwiązań  zamiennych;  

8) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z 
realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji z określeniem ich 
przyczyn; 

9) realizacja wszelkich zapisów oraz wszelkie działania i czynności określone w odpowiednich artykułach 
umowy z Wykonawcą, a dotyczące czynności przypisanych Inspektorowi Nadzoru  

10) rozliczanie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową o roboty budowlane; 
11) inne czynności, do wykonania których Inspektor Nadzoru jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie 

z postanowieniami umowy na roboty budowlane oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia zakończenia i rozliczenia umowy na roboty budowlane 
objęte niniejszym nadzorem 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 
ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin  

      do dnia 14.07.2015 r. do godz. 12.00 
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 
            j.w 

Oznakowanie oferty następujące:  

 dane oferenta (nazwa, siedziba) 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z przebudową mostu na rzece 

Osownica w m. Jadów”  

„nie otwierać przed  14.07.2015 r. godz. 14.00” 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
4. Miejsce otwarcia ofert:    W siedzibie zamawiającego  

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 
 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a   

 Pokój Nr 4, dnia   14.07.2015 r. o godz. 14.00 
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym 

wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

 
Osoba do kontaktu: 
Wydział Inwestycji i Drogownictwa 
Piotr Szymaniak – Tel. 22 787 – 05 – 20  lub 776 – 19 - 40 
 

Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Druk oferty, 
2. Istotne postanowienia umowy, 
3. Dokumentacja projektowa 
4. Przedmiar robót 
5. Szczegółowe specyfikacje techniczne 
6. Istotne postanowienia umowy na roboty budowlane 


