
 
Kluczbork 5.02.2018r. 

L.Dz. 375/2018 

 Zapytanie ofertowe  

na pełnienie nadzoru inwestorskiego   

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizowaną przez inwestora inwestycją pn.: „Rewitalizacja wnętrz międzyblokowych osiedla mieszkaniowego 
spółdzielni „Przyszłość”.” 
 
2. Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór, obejmuje min.:  
 

- w obrębie wnętrza blokowego nr 1 (Jana Pawła II –Broniewskiego – Szenwalda – Ligonia): renowację 
nawierzchni placu do zawracania dla straży pożarnej oraz utworzenie siedemnastu miejsc postojowych, 
remont chodników, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o 
wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 3m; 
- w obrębie wnętrza blokowego nr 2 (Jana Pawła II – Szenwalda – Morcinka – Ligonia): remont nawierzchni 
chodnika przecinającego wnętrze blokowe w poprzek w ciągu pieszym pomiędzy bramami w blokach 
mieszkalnych, utworzenie nawierzchni utwardzonej placu pod urządzenia siłowni terenowej, boisko o 
nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 24,64m x 44,64m wraz z 
bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 5m; 
- w obrębie wnętrza blokowego nr 3 (Jana Pawła II –Morcinka – Tuwima – Ligonia): likwidacja wybranych 
chodników i przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej, boisko o nawierzchni trawiastej do 
amatorskiej gry w piłkę siatkową, o wymiarach 18,00m x 9,00m wraz ze słupkami do naciągania siatki, 
remont nawierzchni wy-branych chodników; 
- w obrębie wnętrza blokowego nr 4 (Jana Pawła II – Tuwima –Gałczyńskiego – Ligonia): remont nawierzchni 
istniejącego chodnika, utworzenie nowego chodnika w miejscu istniejącego przedeptu, wykonanie ścieżki 
do refleksoterapii wraz z na-sadzeniami oleofaktorycznymi, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej 
gry w piłkę nożną dla dzieci, o wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o 
wysokości 3m; 
- w obrębie wnętrza blokowego nr 5 (Jana Pawła II –Gałczyńskiego – Jagiellońska – Ligonia): remont 
nawierzchni istniejącego przedeptu, wykonanie ścieżki do refleksoterapii wraz z nasadzeniami 
oleofaktorycznymi, boisko o nawierzchni trawiastej do amatorskiej gry w piłkę nożną dla dzieci, o 
wymiarach 12,36m x 22,36m wraz z bramkami oraz piłkochwytami o wysokości 3m;- w obrębie wnętrza 
blokowego nr 5 (Jana Pawła II –Gałczyńskiego – Jagiellońska – Ligonia): remont nawierzchni istniejącego 
chodnika, wykonanie ścieżki zdrowia o nawierzchni mineralnej –przepuszczalnej wraz z rozmieszczeniem 
urządzeń do ćwiczeń wzdłuż ścieżki w zatokach. 

3. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru: 

Do obowiązków inspektora należeć będzie pełny zakres czynności określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 poz. 1409 j.t. z póź zm.), a w szczególności : 

a. zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z inwestorem, 



 
b. organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym 

stronom, 
c. uczestnictwo na wniosek Inwestora w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) 

dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym, 
d. obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu 

zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie 
Inwestora lub kierowników robót Wykonawcy. Należy przyjąć minimum 2 pobyty tygodniowo na placu 
budowy. 

e. bieżące reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 
i pozwoleniem na budowę, podpisaną umową z Wykonawcą,  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

f. wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania 
prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej 

g. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie, 
a) sprawdzenie atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami 

technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami przed ich 
zastosowaniem, 

b) uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena  wyników szczegółowych badań materiałów 
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

c) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 
wątpliwość, co do ich jakości, 

d) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie 
zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych 
robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w 
przypadku nie usunięcia, 

h. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych. 

i. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy ponadto: 
a) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie 

zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, kosztorysu 
powykonawczego, 

b) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej 
w tym dokumentów wymaganych do odbioru. 

c) przygotowanie w porozumieniu z Inwestorem i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz 
innych niezbędnych dokumentów, 

d) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 
e) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, po 

uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Inwestora Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do 
wydawania  wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych 

k. wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji 
technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości 
dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań, 

l. dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność 
realizowanej inwestycji, 

m. informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych 
robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

n. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku 
niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 

o. uczestnictwo na wniosek inwestora przeglądach gwarancyjnych. 

4. Termin realizacji: 



 
Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego - od dnia podpisania umowy. 

Inwestycja planowana jest do realizacji w 2018-2019r. 

5. Wymagania dotyczące inspektora nadzoru: 

- posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  

6. Sposób przygotowania oferty: 

- wypełnić druk oferty, 

- załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w zakresie uprawnień. 

7. Kryterium wyboru: 

- najniższa cena 100 % 

8. Złożenie oferty: 

Kompletną ofertę należy dostarczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” do dnia 12.02.2018 r. do godz. 
12.00. 

 


