Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonywanie usług polegających
na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój.”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.0632.6.2019

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8

Załącznik nr 2 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru
inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane w roku 2019.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej,
kilku lub wszystkich części zamówienia. Liczba części: 2.
• część nr 1 - Branża instalacje elektryczne,
•

część nr 2 - Branża drogowa.

3. Do podstawowych obowiązków i czynności Inspektor Nadzoru (dotyczy wszystkich części)
w ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:
1. pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2. sprawdzenie w terminie do 7 dni od otrzymania dokumentacji projektowej jej stanu, wskazania
w formie pisemnej elementów dokumentacji wymagających poprawek oraz przydatność do
wykonania przewidzianego zadania;
3. protokolarny odbiór dokumentacji projektowej,
4. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację
inwestycji,
5. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
6. współpraca z nadzorem autorskim,
7. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także
w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika, sporządza z nich protokoły
z podjętymi ustaleniami i przekazuje je w formie elektronicznej (skan dokumentu) zainteresowanym
stronom w terminie do 3 dni po naradzie (dotyczy Inspektora wiodącego dla danej inwestycji).
8. zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robót,
9. rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
10. rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,
11. zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich
zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
12. szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych,
zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
13. sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub
zamiennych, pisemne uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do
Zamawiającego o ich akceptację,
14. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru
w porozumieniu z Zamawiającym,
15. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku po zakończeniu
robót),
16. zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
17. udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,
18. sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami umowy;

b)

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych
materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy
robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich
szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do
użytkowania;
d) sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz
terminowość ich wykonania;
f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania
robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności
poprzez dokonanie stosownego zapisu;
g) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego
wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy
w toku jej trwania;
sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw
jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których
oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót
budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany
„wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;
uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawione do
kontroli oraz sprawdza realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;
uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z
realizacją inwestycji w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
opiniowanie na wniosek Zamawiającego polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy i jej zgodności z
warunkami przedstawionymi w SIWZ;
opiniowanie wniosków Wykonawcy o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót;
na wniosek Zamawiającego opracowywanie informacji z realizowanego zadania inwestycyjnego;
nadzorowanie skompletowania Operatu Kolaudacyjnego

Uwagi:
1. Zamawiający informuje, że szacunkowa, zaktualizowana wartość robót objętych nadzorem w roku 2019

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Kudowa-Zdrój nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
budżetu gminy na 2019 r. ze zm. (dostępnej w formie elektronicznej na stronie internetowej
(http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,11540,idmp,6,r,r) wynosi łącznie: 7
553 737,33 zł brutto / 6 141 249,86 zł netto, w tym szacunkowa wartość robót dla poszczególnych
branży wynosi:
•

branża instalacje elektryczne: 503 268,10 zł brutto / 409 161,06 zł netto

•

branża drogowa: 7 050 469,22 zł brutto / 5 732 088,80 zł netto

2. Ww. wartość służy wyłącznie celom pomocniczym i poglądowym, a wykonawca powinien we

własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie – zapewniał
wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w OPZ.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Kudowa Zdrój reprezentowana
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

przez Burmistrza Kudowy Zdroju z siedzibą ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kudowa Zdrój jest p. Janusz Engel –
kontakt: iod@kudowa.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

