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Nr spr. ZD.272.7.2020.AD Gryfino, dnia 18 marca 2020 r. 

Uczestnicy postępowania 

Zaproszenie do złożenia oferty 

1. Zamawiający: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, woj. 
zachodniopomorskie. 

2. Rodzaj zamówienia: usługi.  

3. Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: 
„Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”.  

4. 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: 

Starosta Gryfiński 
ul. Sprzymierzonych 4, 74 -100 Gryfino 

 telefon: 91 415 31 82 
 e-mail: starosta@gryfino.powiat.pl 
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
 ul. 11 Listopada 16D; 74-100 Gryfino 
 telefon: 91 40 45 000 wew. 215 
1)  e-mail: iod@gryfino.powiat.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w 

celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
zawarcia i realizacji umowy. 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w ppkt. 3, 
a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) pracownicy merytoryczni, 
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, 
c) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne, 
d) podmioty świadczący obsługę prawną, 
e) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki, 
f) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, 
g) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników), 

c) 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 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), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) 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. 

5. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa Zrównoważony 
transport Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

6. Opis przedmiotu zamówienia:  
1) Przedmiotem zadania jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  

podczas realizacji zadania związanego z przebudową ulicy 1 Maja, na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Parkową do nabrzeża rzeki Odra, na długości ok. 430 mb.  

2) Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje w szczególności: 
a) Przebudowę jezdni z kostki o wymiarze 16x24 cm z dopuszczeniem zmiany wymiaru dla 

krawędzi krótszej i dłuższej w granicach ±2 cm. Kostka na nawierzchniach musi posiadać 
wypustki boczne umożliwiające wzajemne klinowanie, 

b) Przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o parametrach: warstwa ścieralna AC11S gr.  
4 cm, warstwa wiążąca AC22W gr. 5 cm, podbudowy zasadniczej AC22P gr. 8 cm oraz 
podbudowy z mieszanki niezwiązanej i mieszanki związanej cementem, 

c) Przebudowę chodników, parkingów i jezdnie na parkingu z nawierzchnią z kostki 
o wymiarach 15x20 cm oraz 20x40 cm (kombiforma) z dopuszczeniem zmiany wymiaru 
±2 cm dla krawędzi dłuższej oraz ±1 cm dla krawędzi krótszej, 

d) Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych o konstrukcji płyt chodnikowych 
ostrzegawczych 30x30x8 o fakturze wyczuwalnej przez osoby niedowidzące, niewidome, 
koloru żółtego, barwione w masie,  

e) Wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią z kostki 
w kolorze niebieskim, barwione w masie, 

f) Wykonanie schodów terenowych wraz z poręczami, 
g) Zastosowane kostki na jezdni muszą posiadać warstwę ścieralną z kruszywa naturalnego i 

muszą zostać poddane procesowi hydrofobizacji oraz impregnacji, 
h) Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED (14 szt. opraw LED), 
i) Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, 
j) Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z wykonaniem hydrantów 

przeciwpożarowych, 
k) Sadzenie krzewów wraz z pielęgnacją przez cały okres gwarancyjny, 
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l) Ręczne plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą o grubości 10 cm, 
m) Wykonanie trawników z rolki,  
n) Wykonanie oznakowania pionowego w ilości 51 szt., barier U-11a w ilości 50 m  i 

poziomego w ilości 135 m2. zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu,  
o) Wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych o realizacji projektu przy 

współudziale środków finansowych z funduszu we wskazanym przez Zamawiającego 
miejscu na terenie inwestycji zgodnie z załączonymi wytycznymi, stanowiącymi załącznik 
nr 12a. 

3) Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych określony został  
w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót, które zostały zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – www.bip.gryfino.pl 
w zakładce Zamówienia publiczne od 2016 r. – Rok 2020 – Zamówienia powyżej 30 000 euro 
– Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w 
Gryfinie (dot. zadania nr 2). 
UWAGA! Przedmiotowe zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego jedynie na zadaniu nr 2 udostępnionej dokumentacji przetargowej. 

4) Na etapie realizacji robót Inspektor będzie zobowiązany w szczególności do: 
a) profesjonalnego i rzetelnego sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 25 i 26 
ustawy Prawo budowlane, 

b) zagwarantowania wszystkich inspektorów branżowych (branży drogowej, sanitarnej 
i elektrycznej) w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów, zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (dalej: 
SST), dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej. W czasie każdorazowego 
pobytu na terenie budowy Inspektorzy mają obowiązek dokonania przeglądu dziennika 
budowy. Wszyscy Inspektorzy nadzoru powinni przebywać na terenie realizacji inwestycji 
w godzinach pracy dostosowanych do pracy Wykonawcy Robót Budowlanych (zwanym 
dalej „Wykonawcą Robót”) oraz być dostępnym na każde wezwanie Zamawiającego. 
Nieobecność ww. osób może skutkować wstrzymaniem przez Zamawiającego płatności 
dla Inspektora, 

c) prowadzenia niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy  
z Wykonawcą Robót w celu wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją 
projektowo-kosztorysową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie oraz w 
celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót wymagań określonych w 
Umowie, 

d) świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, rozliczeniem  
i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, w tym m.in. do: 
− protokolarnego przekazania, przy udziale m.in. Zamawiającego, placu budowy, 
− prowadzenia i sprawdzania protokołów z Rad Budowy i wszelkich innych 

dokumentacji związanych z inwestycją, 
− weryfikacji prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej pod kątem 

minimalizacji ryzyka problemów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji robót 
budowlanych na każdym etapie realizacji inwestycji, 

− weryfikacji: dokumentacji projektowej, w tym równoważnych, zamiennych, 
dodatkowych projektów budowlanych, projektów wykonawczych, SST, projektu 
organizacji robót, projektów technologicznych i warsztatowych, planu BIOZ, 
programu zapewnienia jakości, informacji o wytwarzanych odpadach, kosztorysów 
Wykonawcy Robót (złożonego na etapie zawarcia umowy i pozostałych powstałych 
w trakcie realizacji robót), wniosków Wykonawcy Robót, obmiarów 
powykonawczych, dokumentacji powykonawczej, 

− weryfikacji i zatwierdzania Haromonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót i jego 
aktualizacji, 

http://www.bip.gryfino.pl/
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− zatwierdzania przez Inspektorów branżowych wniosków materiałowych oraz 
wniosków na sprzęt i urządzenia (przed ich wbudowaniem), 

− odbiorów robót podlegających zakryciu i zanikających, 
− prowadzenia dokumentacji fotograficznej ze wszystkich etapów robót, 
− udziału we wszelkich próbach, pomiarach, odbiorach częściowych i końcowym, 

przeglądach gwarancyjnych, odbiorze gwarancyjnym i ostatecznym, 
− sporządzenia protokołów konieczności, 
− opiniowania: umów podwykonawców, wszelkich zdarzeń związanych z budową,  
− sprawdzania prawidłowości oraz oceny wniosków dotyczących zatwierdzenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
− prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego z Wykonawcą Robót na etapie 

rozliczeń częściowych, 
− prawidłowego rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego, 
− terminową realizacją inwestycji, 

e) Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie 
inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a niewymienione 
w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji zadania 
inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym prawidłowego 
rozliczenia środków . 

5) Zakres robót budowlanych realizowany jest w oparciu o m.in. niżej wymienione dokumenty: 
a) dokumentację projektową branży drogowej, 
b) dokumentację projektową branży sanitarnej, 
c) dokumentację branży elektrycznej, 
d) dokumentację branży zieleń i mała architektura, 
e) zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/2018 z dnia 25 września 2018 r. 

pozwolenie wydane przez Starostę Gryfińskiego, 
f) projekt stałej organizacji ruchu, 
g) pomiary ruchu, 
h) projekt czasowej organizacji ruchu, 
i) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - SST do ww. dokumentacji projektowej, 
j) przedmiary robót, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne dokumenty, dotyczące realizacji 

Inwestycji. 

7. Wynagrodzenie za usługę ma charakter ryczałtowy. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. 
Płatności częściowe realizowane będą na podstawie faktur, wystawianych proporcjonalnie do 
procentowego zaawansowania robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę Robót. 
Płatności za usługę inspektora nastąpią w ciągu 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej i 
doręczonej faktury do siedziby Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

9. Warunki udziału w postępowaniu:  
1) Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że posiada własne doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty oraz zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego nadzorował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie / przebudowie drogi / ulicy w 
terenie zabudowanym o wartości robót co najmniej 2 500 000,00 zł brutto każda.   
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu 
wykonanych usług (załącznik nr 2 do zaproszenia) oraz załączenia: 
a) dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, tj. referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, 
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b) protokołów odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych. 
2) Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, że dysponuje 
minimum jedną osobą na każde z niżej wymienionych stanowisk: 
a) Inspektor koordynujący, tj. Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjno – drogowej 

(koordynujący pracę wszystkich inspektorów branżowych)  
Wymagane uprawnienia: posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. 
Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,  w 
pełnieniu funkcji Kierownika budowy / Inspektora nadzoru, w tym kierował lub 
nadzorował  co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie / 
przebudowie drogi w terenie zabudowanym, o łącznej długości min. 400  m. 

b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej 
Wymagane uprawnienia: posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń. 
Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu / nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie 
sieci kanalizacji deszczowej / sanitarnej, w tym kierował lub nadzorował  co najmniej 
jedną robotą budowlaną polegającą na budowie / przebudowie sieci kanalizacji 
deszczowej / sanitarnej na łącznej długości minimum 150 mb. 

c) Inspektor nadzoru branży elektrycznej 
Wymagane uprawnienia: posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń. 
Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu / nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie 
sieci oświetlenia ulicznego, w tym przy kierował lub nadzorował co najmniej jedną 
robotą budowlaną polegającą na budowie / przebudowie sieci oświetlenia ulicznego 
na łącznej długości minimum 100 mb. 

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych 
osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia i 
doświadczenie. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu 
osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w trakcie wykonywania zamówienia - 
załącznik nr 3 do zaproszenia.  
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kserokopii 
uprawnień. 
Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym warunkom i równoważne im  
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli 
będą potwierdzać zakres uprawnień osoby na stanowisko inspektora nadzoru oraz pozwalać na 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10. Podstawa udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
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11. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:  
1) w zakresie merytorycznym:  

Adam Światek, tel. 914045000 wew. 218 e-mail: drogi@gryfino.powiat.pl, 
adam.swiatek@gryfino.powiat.pl 
Arkadiusz Durma, tel. 914045000 wew. 258 e-mail: drogi@gryfino.powiat.pl, 
arkadiusz.durma@gryfino.powiat.pl 

2) w zakresie formalno-prawnym:  
Marzena Wieczorek, tel. 914045000 wew. 218 faks: 914045000 wew. 248, e-mail: 
drogi@gryfino.powiat.pl, marzena.wieczorek@gryfino.powiat.pl 

12. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,  
w tym również, wszelkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją, wszelkie inne koszty 
związane z należytym wykonaniem zobowiązań określonych w zaproszeniu,  
a bez których prawidłowe wykonanie zadania jest niemożliwe. Wykonawcy zobowiązani są do 
starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania  
i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 
Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego, prawidłowego  
i całkowitego zrealizowania zamówienia.  
Wykonawca w swojej ofercie będzie musiał w szczególności przewidzieć wszelkie koszty 
związane z realizacją praw i obowiązków uczestnika procesu inwestycyjnego   
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane dla Inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego 
przez Inwestora w osobie Inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, jak również 
koszt pracy inspektorów poszczególnych branż (branża sanitarna, elektryczna). 
Cena musi zawierać także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie. Cena oferty musi 
obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego 
i terminowego wykonania zadania. 

13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

14. Zamawiający przewiduje w zapisach umowy w szczególności następujące kary: 
1) Inspektor zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia Inspektora od realizacji umowy, z 
przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Inspektor. 

2) W przypadku wypowiedzenia umowy przez Inwestora z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Inspektor, Inspektor zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 20% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3) W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, że Inspektor nie realizuje któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z Umowy lub też realizuje go niezgodnie z Umową, Inwestor 
wezwie Inspektora do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w 
tym wezwaniu. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej, Inspektor zapłaci 
Inwestorowi karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego 
obowiązku w pierwotnym terminie. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim jest 
liczona odrębnie dla każdego przypadku niezrealizowania któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z Umowy lub realizowania go niezgodnie z Umową. 

4) Jeżeli kary umowne przekroczą 20% wynagrodzenia Inspektora za wykonywanie Przedmiotu 
Umowy, Inwestor, po powiadomieniu Inspektora może, wedle swojego wyboru, odstąpić od 
Umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. Odstąpienie dokonane z przyczyn 
wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Inspektora. 
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Kary umowne naliczone do dnia odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 3 będą należne 
Inwestorowi niezależnie od kary umownej zastrzeżonej na okoliczność odstąpienia od Umowy z 
przyczyn zawinionych przez Inspektora. 

5) Inwestor ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne. 

6) Inwestor ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Inspektora. 
 

15. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  
31 grudnia 2020 r. 

16. Okres gwarancji jakości: 84 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania. 

17. Termin rękojmi za wady: 84 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania. 

18. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: cena – 100% 

Lp. Opis kryteriów Sposób oceny 

1. cena 
najniższa zaoferowana cena 
cena zaoferowana w badanej   

ofercie 
 x 100 pkt 

 

Ocena złożonych ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:  

najniższa zaoferowana cena  
cena zaoferowana w badanej ofercie 

 

× 100 pkt  

 

19. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania 
określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę. 

20. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej 
Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z 
Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.   

21. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego 
wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.  

22. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, 

na którą składa się m.in.: 
a) formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zaproszenia, 
c) wykaz wykonanych usług zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 

zaproszenia wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, tj. 
referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonane oraz protokołami odbioru końcowego nadzorowanych robót 
budowlanych, 

b) wykaz osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w trakcie wykonywania 
zamówienia, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zaproszenia. 

2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.   
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3) Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie. Koperta 
powinna być zaadresowana następująco:  

Oferta:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:  

„Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie” 

nie otwierać przed dniem  26 marca 2020 r. godz. 15:30 

4) Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.  

23. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 26 marca 2020 r. godz. 15:30  

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie,                                     
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, 
jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert. 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania.  

24. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

25. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

26. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w 
trybie art. 67 ust. 1 pkt 6.  

27. Wykonawca, wraz z ofertą przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

28. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za 
pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na 
podany adres e-mail lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.  

29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 
 
Załączniki:  
1) Formularz oferty – załącznik nr 1 
2) Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2 
3) Wykaz osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w trakcie wykonywania zamówienia - 

załącznik nr 3 
4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 

załącznik nr 4 
 

 
 

 


