
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 31779-2016 z dnia 2016-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kąty Wrocławskie 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w 

systemie niskoenergetycznym wraz z... 

Termin składania ofert: 2016-04-06  

 

Kąty Wrocławskie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z 

wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym 

wraz z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 

Numer ogłoszenia: 113590 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak, numer ogłoszenia w BZP: 31779 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w 

Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z 

infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa 

szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie 

niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, obejmującego całość robót wynikających z umowy z 

wyłonionym Wykonawcą, czynności odbioru oraz rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski 

będzie pełniony w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Nadzór inwestorski będzie pełniony w 

specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji i sieci 

elektrycznych i drogowej. 2) Podział prac do zrealizowania przez Wykonawcę robót 

obejmuje wykonanie: a) Etap I - Budowa nowej części obiektu; b) Etap II - Remont 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=31779&rok=2016-03-29


(modernizacja) istniejącego budynku szkoły; c) Etap III - Budowa części sportowej d) w 

zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. W szczególności do obowiązków Inspektora 

Nadzoru należą: 1) kontrola jakości wykonywanych robót wbudowanych elementów, 

stosowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami techniczno -budowlanymi, normami państwowymi i branżowymi 

zasadami bezpieczeństwa robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 2) 

kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w STWIORB oraz umową o wykonanie robót, 3) kontrola 

zgodności przebiegu robót z terminowością ich wykonania, 4) kontrola ilości i wartości 

wykonanych robót przed odbiorem prac, 5) kontrola prawidłowości i zgodności 

wykonywania robót budowlanych 6) z dokumentacją techniczną, pod względem 

technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, pozwoleniem na budowę z 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej, 7) 

kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz wpisów stwierdzających 

wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 4. 

Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, 

aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub 

Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor Nadzoru powinien dokonać 

kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność 

stosownym zapisem - ale nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, a także na każde wezwanie 

Wykonawcy lub Zamawiającego. 5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy ponadto: 

a) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej 

powstałych w toku wykonywanych robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, b) kontrola 

przestrzegania zakazu używania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie i niezgodnych z dokumentacją, c) ujawnienie występujących na 

nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im, d) potwierdzenie w 

Dzienniku Budowy zapisów kierownika budowy o gotowości robót do odbioru w terminie 

7 dni od daty zgłoszenia, e) gromadzenie i przechowywanie we współdziałaniu z 

pozostałymi współuczestnikami robót, materiałów analitycznych, jeżeli są one niezbędne 

do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub 

ekonomiczno-finansowych, f) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót i 

przekazywania ich do użytku, g) rozliczenie końcowe budowy w terminie 7 dni od daty 

odbioru końcowego robót, h) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji. 

6. Koordynatorem wykonywanych czynności nadzoru inwestorskiego na budowie jest 

inspektor w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.63.00.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 SMARTINVEST Obsługa Inwestycji, ul. Ułańska 1a, 64-115 Święciechowa, kraj/woj. 

wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 366646,84 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 92127,00  

 Oferta z najniższą ceną: 92127,00 / Oferta z najwyższą ceną: 332100,00  

 Waluta: PLN . 

 

 

 


