Chojnice, dnia 08.05.2020 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PR 271.12.2020
I. Zamawiający
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice
NIP: 555-19-08-755
REGON: 092351268
tel.: +48 52 397 21 29
fax: +48 52 397 35 59
e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl
strona internetowa: www.gminachojnice.com.pl
II. Przedmiot zamówienia/zakres obowiązków
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo”.
Szczegółowy przedmiot robót budowlanych objętych nadzorem został opisany
w dokumentacji projektowej do, której link poniżej:
http://www.bip.gminachojnice.com.pl/index.php?app=przetargi&nid=3764&y=202
0&status=3
2. Do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie wykonanie pełnego zakresu
czynności określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), w tym w szczególności:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji robót z:





dokumentacją projektową;
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
umową o roboty budowlane;
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
sporządzonymi przez Inspektora protokołami;
e) przygotowanie
budowlanych;
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f) pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
g) żądanie od Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność
z projektem;
h) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych pisemnych poleceń, dotyczących
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,
a także dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych, urządzeń technicznych;
i) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających
techniczną poprawność realizowanej inwestycji;
j) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego
sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi –
wymagana jest obecność co najmniej raz w tygodniu oraz na każde
wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego
zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora
nadzoru dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy.
k) niezwłoczny przyjazd na teren budowy w nagłych, nieprzewidzianych
przypadkach;
l) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem
prawidłowego i rzetelnego wykonania robót;
m) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich
branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy;
n) sporządzanie notatek stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie
dla oceny właściwego wykonywania robót;
o) sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy;
p) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy;
q) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu
robót;
r) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach
i zagrożeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczególności:


mających wpływ na terminową realizację przedsięwzięcia w oparciu
o opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy;



o zidentyfikowanych niezgodnościach w realizacji inwestycji w stosunku do
dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjętych działaniach
zaradczych;



o czynnikach mogących prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian
w umowie o roboty budowlane;

s) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania
zamówień dodatkowych lub robót zamiennych wraz z przygotowywaniem
protokołów konieczności; bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do
wydawania Wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie
zamówień dodatkowych lub robót zamiennych;
t) opiniowanie wniosków Wykonawcy robót o dokonanie zmian w umowie
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu;
u) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych;
v) udzielanie informacji co do postępu prac (na żądanie Zamawiającego);
w) sprawdzenie kompletności i poprawności operatu kolaudacyjnego;
x) w razie konieczności udzielanie wyjaśnień organom kontrolnym;
y) na żądanie Zamawiającego uczestnictwo w odbiorze po upływie okresu
gwarancji i po upływie okresu rękojmi oraz nadzorowanie usunięcia
protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek.
III. Warunki udziału
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełniać
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych i zawodowych
określone szczegółowo poniżej.
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien wykazać, że
dysponuje kluczowymi osobami tj.:


co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora
nadzoru robót drogowych – posiadającą:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robót w specjalności drogowej
oraz
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad inwestycją w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub
modernizacji drogi publicznej klasy G o wartości co najmniej
1.000.0000,00 zł brutto;



co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora
nadzoru robót elektrycznych – posiadającą:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robót w specjalności elektrycznej
oraz
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotą branży elektrycznej o wartości co najmniej
100.000,00 zł brutto.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje
zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz w państwach EOG, stosownie do przepisu art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców zagranicznych zamiast ww. uprawnień wymagane jest
uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub dopuszczenie do świadczenia usług
transgranicznych.
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Zakończenie pełnienia nadzoru nastąpi z chwilą dokonania odbioru końcowego
robót. Końcowy termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem został
zaplanowany na dzień 31.05.2021 roku.
Nadto, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego, także
w okresie gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych (w zakresie obowiązku
wskazanego w rozdziale II ust. 2 lit. „y”).
V. Wykaz składanych dokumentów
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania,
b) Wykaz osób stanowiący załącznik nr 2 do zapytania wraz z załączeniem kopii
uprawnień budowlanych osób w nim wskazanych oraz dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie usług w nim wskazanych.
VI. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez wypełnienie oraz podpisanie przez uprawnione osoby
załączników nr 1 oraz 2 do niniejszego zapytania ofertowego i dostarczenie ich
w wersji elektronicznej (tj. podpisanych skanów tych dokumentów) na adres
e-mail:

danielm@gminachojnice.com.pl
lub papierowej do Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
w terminie do 15.05.2020 roku do godz. 12:00.
VII. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny stosując
następujący wzór:
Cena oferowana najniższa
A = --------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość
punktów.
VIII. Pozostałe informacje
1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, którzy nie
spełniają warunków udziału określonych w rozdziale III niniejszego Zapytania.
Zamawiający dokona badania przedmiotowych przesłanek wykluczenia na
podstawie załączonych do oferty dokumentów.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego;
b) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
c) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – przy czym Zamawiający
może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
d) zawiera rażąco niską cenę;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty w przypadku jej
niekompletności, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty i załączników do niej,
jednakże wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
4. Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, dot. wyliczenia ceny.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
6. Wykonawcy do upływu terminu składania ofert mogą wnioskować o wyjaśnienia lub
uszczegółowienia dot. treści zapytania ofertowego na adres mailowy wskazany

w rozdziale VI. Zapytania wraz z wyjaśnieniami zostaną opublikowane na stronie
internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe.
7. Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść
zapytania ofertowego. Informacje o zmianie Zamawiający opublikuje na stronie
internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe. Jeżeli zmiana będzie
wymagała przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin.
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
IX. Przetwarzanie danych osobowych
1. 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”, Zamawiający
informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice.
b) Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl;
pod numerem telefonu 52 397 21 29 lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiającego.
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne
przepisy.
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiadają Państwo
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ),
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się
Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z zapytaniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
1

Wyjaśnienie: 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.
2

5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawiera
formularz oferty.

Załączniki:
- Formularz oferty,
- Wykaz osób;
- Projekt umowy.

