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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI  

 
poniżej 30 000 euro 
z dnia 14.04.2017 r. 

 
Wójt Gminy Skoroszyce działając w imieniu Gminy Skoroszyce zaprasza do składania ofert 

cenowych na: 
 

KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI  
podczas realizacji zadania pn.  

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chróścinie wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych. 
 
I. Zakres rzeczowy inwestycji: 
  

 Przedmiotowa inwestycja przewiduje: 
1) przebudowę jezdni wraz zatoką autobusową, miejscami postojowymi i chodnikami w pasie 

drogowym działek gminnych nr 155/3, 157/8, 157/9, 288/1, 306, 322, 329, 388, 430, 
835/2, 837, 143 (obręb Chróścina) stanowiących ul. Szkolną w Chróścinie od ulicy 
Ogrodowej do cmentarza. Zakres opracowania przewiduje w szczególności:  
 przebudowę jezdni,  
 przebudowę zatoki autobusowej,  
 budowę miejsc postojowych,  
 przebudowę i budowę chodników,  
 budowę zjazdów na posesje prywatne.  

2) remont odcinków chodnika i zjazdów  w ulicy Szkolnej (działki nr: 130, 157/11, 321/1, 
321/3, 321/4, 322, 339, 835/2, 323) 

3) istniejąca kanalizacja deszczowa w związku z planowaną modernizacją nawierzchni pasa 
drogi (ul. Szkolna) wymaga uzupełnienia o nowe odcinki sieci oraz przykanaliki z 
wpustami ulicznymi i osadnikami. Trasę projektowanych sieci deszczowych dostosowano 
do istniejącej i planowanej zabudowy, uzbrojenia terenu, układu komunikacyjnego i 
warunków wydanych przez administratorów dróg i sieci. 

 Zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej: 
 kanały z rur PP DN 315 o łącznej długości - 214,87 m  
 kanały z rur PP DN 200 o łącznej długości - 96,7 m  
 studnie rewizyjne na kanałach deszczowych - 18 kpl.  
 studnie wpustów ulicznych - 28 kpl.  

4) w ramach inwestycji przewidziano podłączenie nieruchomości będących własnością 
Gminy Skoroszyce w zakresie zagospodarowania wód opadowych z powierzchni dachów i 
działek gruntowych. 

 Zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej: 
 kanały z rur PP DN 200 o łącznej długości - 45,4 m  
 studnie rewizyjne betonowe na kanałach deszczowych - 1 kpl. 
 studnie systemowe na kanałach deszczowych - 2 kpl. 

5) roboty elektryczne: przebudowa kabla s/n i zabezpieczenie istniejących sieci 
teletechnicznych;  

6) wykonanie nawierzchni utwardzonej na części ul. Cichej i ulicy Słonecznej; 
7) wykonanie demontażu elementów istniejącej sieci wodociągowej w ul. Szkolnej. 
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Dokumentacja techniczna – wykonawcza wraz z zagospodarowaniem terenu i dokumentacja 

projektowa przebudowy ul. Szkolnej dostępna jest na stronie internetowej www.bip.skoroszyce.pl 

w zakładce Zamówienia / Przetargi, Zamówienia publiczne, 2017   

II. Przedmiot wykonania usługi.  
1. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych 

w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2013 poz. 1409 z 
późn. zm.), tj. w szczególności:  

 reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a 
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,  

 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,  

 przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu,  

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy 

 we wszystkich wymaganych specjalnościach tj.: 

- sanitarnej,  

- elektrycznej, 

- drogowej. 

Inspektor nadzoru jako koordynator zapewni we własnym zakresie nadzór w 
poszczególnych specjalnościach. 

2. Do obowiązków inspektora należy kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy 
zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót. 

3. Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
będzie należało:  

 finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy,  

 dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek,  

 odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek,  

 współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów,  

 udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych.  

 
III. Do oferty cenowej należy dołączyć: 
 

1. Wypełniony formularz ofertowy  

2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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3. Wpis do rejestru działalności gospodarczej, NIP, REGON. 

 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :  

a) rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru: z dniem podpisania umowy, 

b) zakończenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nastąpi, z zastrzeżeniem ust. c) 

poniżej, po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i spisaniu protokołu odbioru 

końcowego bez uwag i zakończeniu budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. Przewidywany termin zakończenia to 30.06.2017 r. plus okres 

rozliczeniowy i kontroli projektu przez Instytucję współfinansującą. 

c) ostateczne zakończenie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nastąpi po odbiorze 

ostatecznym pogwarancyjnym kanału sanitarnego. 

V. Ofertę cenową należy dostarczyć w terminie do dnia 24.04.2017 r. do godz. 10:00  

 osobiście w urzędzie Gminy (sekretariat) lub e-mailem na adres: 

 inwestycje@skoroszyce.com.pl   

 
VI. Warunki płatności 
 
 100 % po odbiorze końcowym bez uwag. Istnieje możliwość fakturowania częściowego, 

 po każdej odebranej części wykonanych robót przez Wykonawcę robót. 

  
VII. Otwarcie ofert nastąpi  24.04.2017 r. o godzinie 10:15 w pokoju nr 11. 
 
VIII. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu. 
 
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
 

Iwona Bil-Kubicka – inspektor ds. inwestycji lub Bernard Rudkowski – zastępca Wójta 

Gminy Skoroszyce     

 Urząd Gminy w Skoroszycach 
 ul. Powstańców Śl.17 
 48-320 Skoroszyce, , 
 tel. (077) 431 85 05 w.38 lub 36   
 e-mail: inwestycje@skoroszyce.com.pl   
 w godzinach od 7 00  do 15 00. 
 
                     Zatwierdził: 

         Zastępca Wójt Gminy Skoroszyce 

                                        Bernard Rudkowski 
 
Załączniki: 

1. Druk „Oferta” 


