Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów, 2019-09-02

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Polanów zaprasza do złożenia oferty na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy
robotach budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Różanej w Polanowie wraz z
budową sieci kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej – instalacji oświetlenia
drogowego”
I. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
a)Zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonywania robót oraz ich zakończenia,
zgodnie z umową na roboty budowlane.
b)Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
c)Wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umowy, sprawdzanie obmiarów,
nadzorowanie i odbiór robót.
d )Opiniowanie i załatwianie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji, w
tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
e) Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy oraz przepisów
wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają
wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby
Samorządu Zawodowego.
II. Nadzór nad inwestycją dotyczyć będzie:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i
instalacją oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Różanej w miejscowości Polanów.
Zakres prac obejmuje prace na łącznej długości 680,3mb w przypadku prac drogowych, ok
0,5km w przypadku budowy kanalizacji deszczowej oraz ok. 0,65km w przypadku budowy
oświetlenia drogowego. W ramach robót przewidziano wykonanie nawierzchni ulicy Różanej
o łącznej długości 680,3mb, wykonanie zjazdów oraz budowę ciągów pieszych.
Odcinek 1: dł. 139m o szer. 5,5m z kostki betonowej, chodnik dł. 132m, szer. 2m kostka
betonowa, pobocze o dł. 115m, szer. 0,8m utwardzone kostka betonową oraz wykonanie
istniejących zjazdów z kostki betonowej.
Odcinek 2: dł. 162m o szer. 5,5m z kostki betonowej, chodnik dł. 158m, szer. 2m kostka
betonowa, pobocze o dł. 70m, szer. 0,8m utwardzone kostka betonową oraz wykonanie
istniejących zjazdów z kostki betonowej.
Odcinek 3: dł. 241m o szer. 6 m z kostki betonowej, pobocze gruntowe o dł. 360m, szer.
0,8m oraz wykonanie istniejących zjazdów z kostki betonowej; KONSTRUKCJA - Kostka
brukowa betonowa 8cm (zjazdy, utwardzone pobocze, chodniki), 5cm podsypka
cementowo-piaskowa, 25cm warstwa mrozoodporna i podbudowa, krawężniki betonowe
najazdowe 15x22cm na ławie, obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce betonowej;
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KANALIZACJA DESZCZOWA - odwodnienie przebudowy ulicy zaprojektowano do sieci
deszczowej przy ul. Dworcowej, projektowaną deszczówkę zakończy studnia betonowa
DN1200 (D1). Połączenie z rurociągiem w ul. Dworcowej poprzez istniejący kanał. Wody
opadowe przechwytywane będą przez wpusty uliczne z kratką uchylną oraz wpusty
krawężnikowo-jezdniowe, przykanaliki od wpustów z rur PCV ; przed studnia D1
zaprojektowano wirowy osadnik piasku DN1000.
OŚWIETLENIE - na całej długości drogi na każdym z odcinków, oświetlenie obejmuje montaż
szafki oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych o wysokości 6m z oświetleniem
zewnętrznym LED-owym. Głębokość ułożenia kabli pod chodnikami 0,5m w wykopie 0,6m;
na terenach zielonych na gł.0,6m w wkopie 0,7m; Ruch rowerów odbywać się będzie po
ogólnodostępnym pasie ruchu. Przystanki komunikacyjne, zatoki autobusowe, perony - 0 szt.
Skrzyżowania - 5 szt.
Koszt zadania brutto: 1 988 292,17 zł.
Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2019r
Szczegóły zakresu dla w/w inwestycji omówione są w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, które
dostępne są na stronie internetowej www.bip.polanow.pl. w zakładce przetargi.
III. Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego
pełnić będą od dnia podpisania umowy do dnia faktycznego zakończenia robót i komisyjnego
końcowego odbioru robót budowlanych.
IV. Kryteriami wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto – 100%
V. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w miejscu i
na warunkach określonych przez Zamawiającego. Informacja o wyborze Wykonawcy,
miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą
tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zamieszczona na stronie internetowej.
VI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 4, w
Polanowie – sekretariat – pokój nr 5 w terminie do dnia 10 września 2018 roku (wtorek) do
godz. 12:00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miejski w Polanowie
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Oferta dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach budowlanych dla zadania pn.
„Przebudowa ulicy Różanej w Polanowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz
elektroenergetycznej – instalacji oświetlenia drogowego”
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Oferta winna być przygotowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana
i opieczętowana.
Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do
Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.
Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze stosownymi
dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora
nadzoru (uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależność do
odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego).
VIII. Informacje uzupełniające.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podawania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym
etapie postępowania.
IX. Osoby uprawnione do kontaktów.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach merytorycznych – p. Bogumił Badurak: w dni robocze w godzinach pracy
urzędu, tj. od 08:00 do 14:00, tel. (94)3481059; e-mail: b.badurak@polanow.eu
2) w zakresie procedur - p. Małgorzata Dworakowska: w dni robocze w godzinach pracy
Urzędu, tj. od 08:00 do 14:00, tel. (94) 348 0641;email: m.dworakowska@polanow.eu

/-/Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Załączniki
1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy
2. Zał. nr 2 – wzór umowy
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