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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia : 

 

ZADANIE 1 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym . 
 
ZADANIE 2 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego w zakresie sieci instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

ZADANIE 3 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
 

przy realizacji inwestycji pod nazwą ,,Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-

usługowego wraz z garażem podziemnym i infrastruktura techniczną w Ostrowi 

Mazowieckiej przy ul. Okrzei 10 ’’ 

                pow. zabudowy – 706,79m
2
; pow. użytkowej – 4 065,80m²; kubaturze – 11 097m

3    
Pełna dokumentacja projektowa przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej SWIZ. 

 

Każde zadanie jest traktowane jako odrębne zamówienie 
 
II.  Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności 
 

a) doradztwo w uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac dogodnego dla Zleceniodawcy 

i jednocześnie realnego do przeprowadzenia dla Generalnego Wykonawcy, 

b) kontrola zgodności realizacji wykonywanych prac z dokumentacją projektową i sztuką 
budowlaną, 

c) doradztwo oraz opiniowanie wyboru  zamiennych rozwiązań projektowych 

optymalnych dla Zleceniodawcy (jeżeli zaistnieją wariantowe rozwiązania), 

d) reprezentowanie interesów Zleceniodawcy przed organami administracji państwowej  

i samorządowej, gestorami sieci, a także przed wszystkimi uczestnikami procesu 

budowlanego,  

e) wykonanie czynności administracyjnych wstępnych takich jak: przygotowanie  

i złożenie we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosku dotyczącego 

zgłoszenia przyjęcia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

f) nadzór nad organizacją zaplecza placu budowy, 

g) protokolarne przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, 

h) sprawdzenie i zaopiniowanie otrzymanego od Generalnego Wykonawcy planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i planu organizacji robót budowlano-montażowych, 

i) kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy (m.in. roboty budowlane, instalacyjne), w szczególności zgodnie z 

przepisami ustawy - Prawo budowlane,  

j) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie, a w szczególności sprawowanie kontroli 
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nad zgodnością wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
decyzjami o pozwoleniu na budowę, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami, w tym BHP, p.poż., technicznymi warunkami 

wykonania robót i uzgodnieniami dokonanymi ze Zleceniodawcą w czasie realizacji 

Umowy, w szczególności sprawdzanie jakości wykonywanych robót, używanych 

materiałów budowlanych, a także zapobieganie używania materiałów budowlanych 

wadliwych i/lub nie posiadających odpowiednich atestów/dopuszczeń, 
k) bieżące informowanie Zleceniodawcy o przebiegu realizacji robót budowlanych, 

l) prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie, na których obecni będą 
przedstawiciele Inspektora Nadzoru, Generalnego Wykonawcy oraz Zleceniodawcy. 

Narady koordynacyjne będą odbywać się w dniach i godzinach ustalonych w terminie 

późniejszym, 

m) przeprowadzanie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających  

i ulegających zakryciu (łącznie z robotami dodatkowymi – nie ujętymi w 

dokumentacji), 

n) prowadzenie dokumentacji fotograficznej Przedmiotu Umowy, 

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 

o) opracowywanie i przekazywanie Zleceniodawcy miesięcznych sprawozdań rzeczowych 

z wykonanego w tym okresie zakresu robót budowlanych, 

p) potwierdzanie przez właściwych inspektorów stanu zaawansowania robót budowlano-

montażowych w danym miesiącu rozliczeniowym jako podstawy do wystawienie 

faktury przez Generalnego Wykonawcę, 
q) informowanie Zleceniodawcy o zagrożeniach w harmonogramie wykonywanych prac, 

r) odbiór elementów budowy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania  

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (WTWiORB-M) i normami branżowymi, 

s) opiniowanie na rzecz Zleceniodawcy propozycji wykonania robót zamiennych lub 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

mających na celu usprawnienie realizacji inwestycji i obniżenie kosztów, jednakże bez 

zmniejszenia wartości technicznej, użytkowej i estetycznej inwestycji, 

t) kontrola nad porządkiem na placu budowy i przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż, 
u) wydawanie Kierownikowi Budowy (potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub 

notatką służbową) poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

v) wymaganie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub z wydanymi 

pozwoleniami i „sztuką budowlaną”, 

w) żądanie od Kierownika Budowy lub podwykonawców koniecznych opinii i odbiorów 

technicznych niezbędnych przy wykonywaniu robót, a w szczególności  

w okolicznościach prowadzenia budowy niezgodnie z projektem, specyfikacją 
techniczną, wydanymi warunkami, 

x) ingerowanie w wybór zastosowanych materiałów budowlanych w wypadku nie 

zastosowania wg. projektu lub ustaleń umownych,  

y) pozyskanie od uczestników biorących udział w realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz weryfikacja wymaganej kompletnej dokumentacji 

wykonawczej, powykonawczej i odbiorowej, operacyjnej (instrukcje obsługi, DTR 

urządzeń) i techniczno-prawnej (atesty, certyfikaty itp.) oraz przekazanie jej 

Zleceniodawcy w formie uporządkowanej branżami (np. segregatory z certyfikatami z 

betoniarni, stalowni itp.), 

z) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego, powiadomienie wszystkich 
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uczestników zadania inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego oraz udział w 

dokonaniu odbioru końcowego budowlanego, 

aa) sprawowanie kontroli nad prawidłowym usunięciem wad i usterek odbiorowych pod 

względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym, 

warunkami pozwolenia na budowę oraz Prawem budowlanym, normami polskimi 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz dokonanymi 

uzgodnieniami, 

bb) wykonanie wszelkich innych zadań przewidzianych przez obowiązujące przepisy  

i Prawo budowlane dla inspektora nadzoru niewymienionych powyżej, 

cc) weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Generalnego 

Wykonawcę, 
dd) nadzór nad procedurą zgłaszania inwestycji do odbioru,  

ee) udział w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione urzędy w trakcie budowy , 

ff) udział w pracach powołanych komisji odbioru robót od Generalnego Wykonawcy, 

gg) kontrolowanie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

hh) udział w przygotowaniu oraz wykonaniu formalności związanych z otrzymaniem 

przez Zleceniodawcę prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu i innych uzgodnień 

podczas realizacji Inwestycji, 

ii) końcowe rozliczenie wykonanych prac. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają 
dołączyć do oferty następujące dokumenty 

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty: 

a.   Formularz Ofertowy (jak w załączniku)                       

b.   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru  

c. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Skarbowego z  tytułu                      

      prowadzenia działalności gospodarczej, o nie zaleganiu w opłaceniu   podatków do    

      Urzędu  Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS. 

d. Wykaz prac o podobnym charakterze wykonywanych w ciągu 3-ch ostatnich  lat. 

e. uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

      

2 Sposób przygotowania oferty  
2.l. Oferta powinna być sporządzona  w języku polskim 
2.2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (nie dopuszcza się ofert  wariantowych)  

2.3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.            

       Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Dokumenty złożone  

       w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem"                 

       i poświadczone zgodności z oryginałem przez Oferenta. 

2.4. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent. 

2.5. Termin wykonania zamówienia  : 
        do 31.10.2020r.  
2.6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie  zaadresowanej na adres Zamawiającego 

       Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa   “NASZ  DOM”  ul.   Lipowa 4        

       w Ostrowi Maz. z zaznaczeniem  

     „OFERTA NA............................................................... .” 

       Nie o otwierać przed terminem przetargu ! 

3. Miejsce i termin składania oferty 

3.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -    
Własnościowej „Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej ul Lipowa 4 (sekretariat)  

        do dnia 24.07.2018r.do godz.1000 

 

3.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  

 



 4 

 
4. Osoby  uprawnione  przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami 
      Osobami uprawnionymi  przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami są 

pracownicy sekcji technicznej tel .(29) 7462008 wew.  51 ( Magdalena Przywoźna) 

5.   Termin związania ofertą 
       

      Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od terminu 

      składania ofert  

 

6.    Modyfikacja i wycofanie oferty 
 
6.1. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert 

6.2. Modyfikacje lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed upływem terminu  

składania ofert, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z punktem 2.6. z  dopiskiem            

      „Modyfikacja" lub „Wycofanie"  

6.3. Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania   

        ofertą nie będą uwzględniane.  

 

7.  Otwarcie ofert 
 
7.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2017r.  o godz. 1030   

w siedzibie Spółdzielni    
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Lipowa 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7.2.  Podczas publicznego otwarcia ofert, będą odczytywane nazwa Oferenta oraz   cena    

        ofertowa. 
8.   Cena ofertowa 
8.1 Wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach  

Umowy, powinny być dołączone do stawek, cen jednostkowych i uwzględnione przy 

obliczeniu ostatecznej ceny  oferty złożonej przez Oferenta. 

8.2 Wadium  w wysokości  

           Zadanie 1  
            1000,00 zł (  tysiąc złotych ) należy wpłacić na konto spółdzielni, a ksero  

            dowodu wpłaty dołączyć do oferty 
            Zadanie 2  
            700,00 zł (siedemset złotych ) należy wpłacić na konto spółdzielni, a ksero  

            dowodu wpłaty dołączyć do oferty 

 Zadanie 3  
            300,00 zł (trzysta złotych ) należy wpłacić na konto spółdzielni, a ksero  

            dowodu wpłaty dołączyć do oferty 
UWAGA : 
 Wadium należy wpłacać na konto spółdzielni 
PKO BP S.A O/Ostrów Maz. nr rach.  98-1020-3802-0000-1802-0007-9251 
Bank Spółdzielczy  Ostrów Maz.   nr rach. 91-8923-0008-0000-1456-2000-0009 

8.3. Dla ofert  nie wybranych  zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni   roboczych od daty  

wyłonienia zwycięscy. 

8.4.Dla wybranej oferty zwrot wadium nastąpi po podpisaniu umowy. 

9.   Ocena i porównanie ofert 
9.1  Aby oferta mogła być uznana za ważną, powinny być spełnione następujące minimalne 

wymagania: 

- Oferta będzie kompletna ( dołączone będą wszystkie wymagane dokumenty) 

9.2. Kryteria oceny oferty 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:  
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- cena wykonania przedmiotu zamówienia  – 100%  
 
10. Prawo Zamawiającego do swobodnego wyboru oferty oraz do odstąpienia                          

od  przetargu lub jego unieważnienia  
 
10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do 

odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia  bez podania przyczyny. 

10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu robót. 

10.3. W przypadku odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia Zamawiający zawiadomi 

o tym Wykonawców  biorących  udział w postępowaniu .  

10.4. Wyniki przetargu nie podlegają trybowi odwoławczemu. 

10.5. Wybrany oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od otrzymania  

informacji o wyborze jego oferty. 

10.6. W przypadku uchylania się od podpisania umowy jak w punkcie 10.5.  przez wybranego 

oferenta w  toku  postępowania przetargowego jego wadium  nie podlega zwrotowi         

i przechodzi na rzecz Zamawiającego. 

 
 
 
 
ZAŁACZNIKI:                                                                                   ZATWIERDZAM 
1. Formularz ofertowy                         

2. Wzór umowy roboty budowlane                                                                 

 


