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ZAPYTANIE CENOWE 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Lubrza  
ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza,  
NIP 755-190-87-27, REGON 53 14 13 165 
 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą: 
 

Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: 
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubrza CZĘŚĆ II: 
Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg wewnętrznych we wsiach Trzebina, Jasiona, 
Skrzypiec, Dytmarów, Nowy Browiniec oraz drogi gminnej we wsi Jasiona. 
w ramach poniższych zadań wykonawca zobowiązany jest do: 

 
1. Organizowania i sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w 

specjalności inżynieryjnej drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn.zm.), wraz z 
koordynowaniem nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
 

a) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego będącego przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa 
oraz ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami stanowiące podstawę wyłonienia Wykonawcy w 
przetargu publicznym.    

b) Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do Zapytania Cenowego i są dostępne pod adresem: 
https://bip.lubrza.opole.pl/2375/653/10102022rmodernizacja-i-przebudowa-drog-gminnych-i-
wewnetrznych-na-terenie-gminy-lubrza.html 

 
Ze względu na specyfikę realizacji zadań zalecamy wizję terenową. 
 
2. Obowiązki nadzoru obejmują w szczególności: 

1) kontrolę w bezpośrednio nadzorowanych branżach wykonania rzeczowego i terminowości wykonywania 
robót we wszystkich branżach w ramach przedsięwzięcia, kontroli zgodności ich realizacji z projektem, z 
obowiązującym prawem, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami umowy zawartej przez Zlecającego 
z Wykonawcą robót,  

2) reprezentowanie Zlecającego na budowie w relacjach z Wykonawcą robót budowlanych (w tym protokolarne 
przekazanie oraz odbiór terenu budowy)  organami zewnętrznymi służb architektoniczno-budowlanych, 
instytucjami kontrolnymi oraz z przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za przedmiotową 



inwestycję, jak też innymi właściwymi w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego osobami, 
organami i podmiotami, 

3) koordynowanie prac wszystkich inspektorów branżowych nadzoru inwestorskiego,   
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie,  

5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach 
odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych objętych zamówieniem na roboty 
budowlane, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych tzw. 
STWiORB wraz ze sporządzaniem stosownych protokołów odbioru w formie uzgodnionej ze Zlecającym,   

6) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba,  
7) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby 
ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
dokumentacja projektową. 

8) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę 
na placu budowy, 

9) protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych 
w protokołach odbioru częściowego i końcowego.  

10) obecność na budowie w każdym tygodniu trwania robót i w różnych dniach tygodnia, oraz bezzwłocznie tj. 
w ciągu 24 godzin, na każdorazowe żądanie Zamawiającego przekazane środkami komunikacji na odległość 
(telefon, faks, sms, e:mail), przy czym przez obecność należy rozumieć fizyczną obecność i wykonywanie 
wszelkich niezbędnych czynności nadzoru inwestorskiego na terenie budowy. Na inspektorze spoczywa 
obowiązek powiadomienia Zamawiającego o terminie swojej obecności na budowie z co najmniej 1-
dniowym wyprzedzeniem.  

11) udział w naradach budowy i przewodniczenie im na żądanie Zamawiającego, przekazane środkami 
komunikacji na odległość (telefon, sms, e:mail),  

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o postępach prac i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć 
wpływ na wydłużenie terminu zakończenia robót ponad określony w umowie z ich wykonawcą.  

13) współpraca z Zamawiającym i inspektorem nadzoru autorskiego oraz  autorami projektu w zakresie 
realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego 
celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów. Inspektor zobowiązuje się przestrzegać 
bieżących poleceń, uwag, instrukcji i wskazówek Zamawiającego.  

14) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających 
wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, w tym potwierdzenie swojej 
obecności na budowie wraz z wpisem dot. wykonanych czynności, 

15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz 
nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż. 

16) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku 
realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy. 

17) żądanie usunięcia z placu budowy nie zgłoszonych podwykonawców przez Wykonawcę robót, osób 
niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji 
lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 

18) potwierdzanie, na żądanie Zamawiającego,  zgodności z harmonogramem przekazywanych Zamawiającemu 
przez Wykonawcę robót faktur, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania,  

19) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony. 
20) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę 

robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej  i finansowej oraz przekazanie Zamawiającemu  
po zakończeniu realizacji robót (w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie) obejmującej w szczególności 
(operat kolaudacyjny): 

a) oryginał dziennika budowy,  



b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy 
c) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów 

i urządzeń (certyfikaty dopuszczenia do użytkowania, atesty na materiały, urządzenia); 
d) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i 

sprawdzeń; 
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, skutecznie zgłoszoną do zasobów geodezyjnych 

Starostwa Powiatowego 
f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem  

budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika 
budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;  

g) w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków 
zgłoszenia robót budowlanych, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków wchodzących  w 
skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, 
oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, 

h) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji, 
i) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego 

  
3. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową cenę netto i brutto sumy zadań zawartych w zapytaniu. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące wymagania: 

  
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie wykonali 
należycie co najmniej dwie usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, 
że Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie dołączonego oświadczenia wykonawcy. 

2) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, 
że Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie dołączonego oświadczenia wykonawcy. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 29.08.2023 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim i opisać: 
 
Nadzór Inwestorski dla zadania pn. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 

Gminy Lubrza CZĘŚĆ II: Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg wewnętrznych we 
wsiach Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, Dytmarów, Nowy Browiniec oraz drogi gminnej we wsi 

Jasiona. 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 28.11.2022 r., do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera, 

dostarczona osobiście na adres zamawiającego lub przesłana pocztą elektroniczną na adres 
urzad@lubrza.opole.pl 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.11.2022 r. do godz. 15:00. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 
 



VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena - 100 %  
 
VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   
w następujących przypadkach:  

 nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, 

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 bez podania przyczyny 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze oferty (lub zamknięciu postępowania). 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udzielają: 
Remigiusz Koczut – numer telefonu 77 4074656, e-mail: r.koczut@lubrza.opole.pl 
 
 
X. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Formularz ofertowy; 
2. Projekt umowy; 
3. Klauzula RODO. 
4. Dokumentacja projektowa dostępna pod adresem: 

https://bip.lubrza.opole.pl/2375/653/10102022rmodernizacja-i-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-
na-terenie-gminy-lubrza.html 
 
 
 
 
 
 

     Wójt Gminy Lubrza 

        Mgr Mariusz Kozaczek 

................................................................... 
data i podpis kierownika zamawiającego 


