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ZAPYTANIE CENOWE
na wykonanie zadania pl.,.
,,Wykonywanie nadzoru budowlanego

l.

w Ojcowskim Parku Narodowym"

Nazwa zada:ria:
,,|V'ykonywanie nadzoru budowlanego w Ojcowskim Parku Narodowym".

Przedmiotem zadania jest wykonywanie kompleksowego nadzoru budowlanego dla
prowadzonych nw, robót budowlanych przez Ojcowski Park Narodowy w ramach
realizowanego zadania pn.: ,,Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacjq
infrastruktury turyslycznei - uzupełniajqce prace budowlane oraz sonitarne". Zadanie to
realizowane jest w formie 2 zadń częściowych:
Zadanie częściowe

Nr

1

2

3.

Nazwa

Kod CPV

Wykonanie remontu stopni wejściowych i
duktu budynku bramnego zamkll oraz

45453 ]00-8

prace rvykończeniowe

i

instalacyjne w
budynku kasy przed zamkiem.

Wykonanie stalowych

schodów

tereno\ł}ch przed wieżą obronną.

Wykonanie wewnętrznych instalacji
elektrycznych oraz multimedialnych
ekspozycji w wieĄ obronnej.

45212180-I
45330000-9

Termin realizacji
do 15 lipca br.

(pracewtrakcie-sąjuż
wykonyrłane)
do 10 sierpnia br.

452232l0-1
45l1l000_8

(ogłoszone postępowanie
przetargowe)
do 10 wrześniabr.

324l 7000-9
453 l0000-3

(prace w trakcie

,

są

już

wykonywane)
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SzczegóĘ dot. zakresu realizowanych robót budowlanych zawięra zńączona
dokumentacja techniczna - przedmiar robót oraz STWiORBI.

Zamawiający dopuszcza do złożeniaoferty najedno z ww. zadań częściowych.

3. W}rmogi formalne stawiane Wykonawcy:

a) posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi

o

specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (dla zad. częściowego1 oraz 2) oraz o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, zgodńe z tozp. z dnia 11 wrzęśnia2014 r. ,,W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" (Dz.IJ. z 2014 poz. 1278) oraz
aktualne członkostwo we właściwejizbie samorządu zawodowego zgodnie z
art. 6 rozp. z dnia 15 grudnia 2000 r. ,,O samorzqdach zawodowych ąrchitektów orąz
inżynierów budownictwa" (tekstjedn. Dz.IJ. z2016 r. poz. 1725)

b) doświadczenie w zakresie wykonywania zadań kierownika budowy i/lub
inwestorskiego

c)

-

co najmniej 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień),

nadzoru

wykonanie usługi kierownika budowy i/lub nadzoru inwestorskiego na co najmniej
5 odrębnych inwestycjach.

4. Do obowiązków Wvkonawcy należeó będzie w szczególności:

a)

wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. lż02 z późn. Zm.) onz

aklów wykonawczych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,

b)

obecnośćna budowie (wg wymogu czasowego wskazanego w p, 90, a w sprawach
spomych na kazde wezwanie Zamawiającego,

c)

uczestniczenie w Radach Budowy
jeślizajdzie taka
sporządzanie protokołów
pottzeba (zal<ładana ilość2 razy w miesiącu). Uczestnictwo to może być realizowane
w ramach obecności na budowie,

d)

nadzorowanie budowy zapewniające skuteczność nadzoru

i

wszystkich opisanych elementów,

e)

f)
g)

h)

i)

-

z

uwzględnieniem

i

weryfikacja jakościz zatwierdzonymi technologiami wykonania robót
budowlanych w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją projektową,
specyfikacjami, przepisami, wiedzą techniczną, wszelkimi zasńami BHP oraz
bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
kontrola

potwierdzanie wykonanych robót
kontrolą jakości,

i

wbudowanych wyrobów budowlanych wraz z

powiadamianie Zamawiającego odnośnie jakichkolwiek niedoborów, wad, odstępstw
w technologii wykonania, etc.,
sprawdzanie, odbiór i zatwierdzanie wniosków o zatwierdzenie robót zanikających,

sprawdzanie i zŃvlięrdzanie obmiarów Wykonawców przy współpracy geodety jeśli
zacho dzi taka potr zeb a,
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Iozstrzyganie wątpliwościnatury technicznej powstałe w toku wykonywania robót w
porozumieniu z kierownikiem budowy, zasięgając w razie potrzeby opinii autora
proj ektu lub

k)

tzeczoznawców,

współpraca z przedstawicielem nadzotu autorskiego oraz Małopolskim Wojewódzkim
Konselwatorem Ochrony Zabytków,

j zatwięrdzanie odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości,
wyników badań, dopuszczeń i innych) dotyczących dostarczanych urząózeń,
materiałów, elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę
potrzeby dokonywanie oceny jakościvządzeń, materiałów, elementów
sprawdzanie

prefabrykowanych i innych wyrobów na placu budowy przed ich wbudowaniem,
m)

dopilnowanie przestrzegania zakazu wbudowania materiałów

i

wyrobów

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
n)

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i ltządzeń,

o)

składanie pisemnych raportów Zamawiającemu
pojawiły się na budowie,

p)

dokonywanie stosownych wpisów
wymogami,

q)

w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją
projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych
materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót, zwracanie na to uwagi
Kierownikowi Budowy i podejmowanie odpowiednich decyzji, które wpisywane będą
do dziennika budowy, wyznaczając ptzy tym termin ich wykonania (usunięcia) i
zawiadomienie o nich na piśmieZamawiającego, Wykonawcę i Nadzór Autorski,
uwzględniając w informacji czy stwierdzone niezgodności powodują podwyższenie
kosztów budowy ,bądż mogą narazić Zamawiającego na straty,

w

o

wszelkich problemach, które

w ,,Dzienniku Budowy" zgodnie z

przyjętymi

z

konieczności zapobieżenia
bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub
uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podląć wiążącą decyzję co do
natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych w porozumieniu z

razie potrzeby wykonania robót, wynikających

Zamauńającym,
s)

obowiązek stwierdzenia wykonania przez służbęgeodezyjną powykonawczych
pomiarów inwentaryzacyjnych, a takZe sprawdzenia zgodnościusytuowania obiektów
z projektem technicznym,

0

sprawdzanie dokumentacji powykonawczej,

u)

uczestniczenie w czynnościach zńązanych z odbiorem przedmiotowych robót.
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5. Informacje dodatkowe.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniausług:

a)

b)

c)

osobiście. Zamawiający dopuszcza w razie wystąpienia uzasadnionej okoliczności
częściowąrcalizailę wskazanych zadań przez podwykonawcę spełniającego opisane
na wstępie wymogi , pod warunkiem uprzedniego wtńęnia stosownej pisemnej
zgody,
w ramach prowadzonej działalnośógospodarczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,
w formie osobistej obecności oraz w płzypadku koniecznych bieżących uzgodnień i
konsultacji zdalnie (drogą telefoniczną otaz elektroniczną),

6. Kryterium oceny ofert:

"+

najniższa cena ryczaltorva brutto

-

[zł] - 100'A

za rcńizację przedmiotu zamówienia. Oceniane będzie kaźde zadanie częściowe

osobno.

7. Sposób płatności:jednorazowa płatnośóprzelewem po przedstawieniu faktury. Termin
płatnoścido 30 dni od daty złożenia ww. faklury.
8. Wykonawca w składanej ofercie jest zobligowany do:
a) określenia ryczńowej ceny oferty brutto (za realizację usługi) wg załączonego druku
ofeńy (zawierającego w swej treściwymagane oświadczenia),
b) zńączenia nvł. dokumentów:
o kserokopii posiadanych uprawnień,

o
o

aktualnego zaświadczenia o ptzynależnoścido właściwejizby samorządu

zawodowego,

wypełnionej tabeli potwierdzającej wykonanie stosownych usług.

9. Sprawy pozostale.

a)
b)

c)
d)

w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymiWykonawcami w celu ewentualnego
doprecyzowania ofert , po ich złożęnil,
podana w ofercie kwota ryczahowa nie podlega negocjacjom. Jest niezmienna przez
cały okres trwania umowy,

zamawiający zastrzega sobie prawo do tozwiązania za-wartej umovty z 7 dniowym
okresem wypowiedzenia
zachowaniem zasady pisemności oraz podulia
uzasadnienia,

- z

niniejsze ogłoszenie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego,
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e)

10.
a)

Zarnawiający zastrzęga sobie prawo
postępowania na kaźdym jego etapie
bez podania przyczyn,

-

do

unieważnienia przedmiotowego

przed zawarciem umowy na jego realizację,

Termin i miejsce realżacji zadania.
przedmiotowa usługa będzie wykonywana:

o

na terenie prowadzonych robót budowlanych na zamku w Ojcowie oraz w siedzibie
zgodnie z potrzębą wynikającą z
Zarnawiającego 1min. 3 wizl,ty w tygodniu
realizowanych prawidłowo czynności, jednak nie mniej niż 2 godz./wizytę w okresie
do protokolamego odbioru robót bez wad),

o

w sposób zdalny (wskazany uprzednio, w czasie nielimitowanym

-

potrzeb),

-

w zależnościod

b) termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do czasu protokolarnego odbioru
realizowanych robót bez wad.

11. Termin i miejsce składania ofeń.
Oferty należy składać w nieprzekracza|nym terminie do dnia 10.05.2019 r. do godz. 15@
zŃlejonych kopertach posiadających pełen adres nadawcy, zatytułowanych:
,,Oferta na inspektora nądzoru" z dopiskiem u dołu koperty: ,,NIE OTWIERAC PRZED
10.05.2019 r., godz,15&'na nw, adręs:

w

Park

9,32-045

sUŁoSZowA

Oferty złożone po upł}r,vie ww. terminu nie podlegają rozpatrzenil i zostaną zwrócone bez
ich otwierania. Publiczne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1505 w siedzibie
Zamawiającego.
T(j

DYltEK,t()lt
Ojcorrskicgo l>rrku Narodowego

Ojców, dnia: 29 kwietnia 2019 r.

§,*,Qłr,.l,u_. .-

IJwaga: załączniki w wersji edlowalnej są do pobrania na stronie internetowej Ojcowskiego P.N.

ząłączniki:

L

2.
3.

dluk ofera,

tąbela potwierdzająca spełnianie warunkóv.
dokumentącją techkiczhą (plzedmiary oraz STłV|oRBI)
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