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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca się   

 

z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie 

z § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego Dz.U nr 138. Poz. 1554) nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa  

i nadbudowa Domu Studenta PWSZ w Tarnowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 

piwnic i poddasza na lokale użytkowe – pracownie studenckie oraz zmianę sposobu 

zagospodarowania terenu wraz z budową muru oporowego, na terenie działki nr 16/7 obręb 169 przy 

ul. Słowackiego 7 w Tarnowie.” – zgodnie z decyzją Nr 665/2018 znak WAB-I.6740.223.2018.KR  

z 12 listopada 2018r. 

 Część I  zmiana  sposobu użytkowania piwnic 

 Część II  zmiana  sposobu użytkowania poddasza 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Przedmiot główny:  

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 

 

I    Nazwa oraz Adres Zamawiającego. 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

 

 

II  Tryb udzielenia Zamówienia. 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn Dz. U. z  2018 r.  poz.1986 z późn. zm.).zwanej dalej 

ustawą lub „Pzp”. Wartość przedmiotowego postępowania nie przekracza kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

 

III Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa Domu Studenta PWSZ w Tarnowie wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń piwnic i poddasza na lokale użytkowe – pracownie studenckie oraz zmianę 
sposobu zagospodarowania terenu wraz z budową muru oporowego, na terenie działki nr 16/7 obręb 169 
przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie.” – część I. 
W ramach zadania Inspektor nadzoru będzie koordynował, nadzorował kontrolował realizację w/w zadania 
w zakresie robót budowlanych objętych pozwoleniem budowlanym zgodnie z dokumentacją projektową – 
dla części I. 

 

IV  Zakres  obowiązków Wykonawcy:  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa 

w § 1.  



1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów 

nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę;  

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

wykonania z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót 

budowlanych umową; Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w 

takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb 

Wykonawcy i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu;  

3) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych 

zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami 

stawianymi w trakcie realizacji inwestycji;  

4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót;  

5) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie;  

6) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów 

częściowych odbioru końcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robót budowlanych;  

7) 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 odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie 

ich do użytkowania;  

8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem 

do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych;  

9) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót 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 lub zgłoszeniem robót budowlanych;  

10) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie 

realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających 

zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 

dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia 

niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i 

prawnych;  

11) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i 

zawartych w nim rozwiązań;  

12) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót 

lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą 

przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, 

Inspektorzy, Zamawiający), sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich 

Zamawiającemu w terminie 7 dni;  

13) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 

ochrony środowiska;  

14) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu;  

15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów 

przeciwpożarowych;  

16) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi 

przepisami;  

17) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 

poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych 

do wykonania robót poprawkowych;  



18) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 

inwestycji;  

19) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 

zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;  

20) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając ściśle w 

porozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem 

Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokołu konieczności podając przybliżony koszt tych 

robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, 

w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;  

21) składanie Zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmujące 

prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w 

okresach miesięcznych, przy czym „Sprawozdanie miesięczne” winno być złożone w ciągu 5 dni 

roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i powinno zawierać: – opis 

postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, – nakłady finansowe poniesione na 

roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, – plan robót i finansowania na kolejne 

miesiące, – opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

– fotografie dokumentujące postęp robót, – wykaz zmian w dokumentacji projektowej, – wykaz 

roszczeń i etap ich rozpatrzenia,  

22) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych 

przez Wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do 

przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, 

w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;  

23) pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym czas pracy osób 

świadczących usługę winien wyglądać następująco: – Inspektor Nadzoru - w takich odstępach 

czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót 

budowlanych i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 1 razy w tygodniu, – przy czym 

konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych 

nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego,  

24) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór 

nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej 

umowie (okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 5 lat od dnia odbioru 

ostatecznego przedmiotu umowy);  

25) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji 

ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 

 

2. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera Projekt 

Budowlany, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Przedmiar Robót. 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 (tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156, poz. 1118) 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. 

 

IV Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót - łącznie ok. 7 miesięcy nadzoru w 

trakcie trwania robót (planowany termin zakończenia przedmiotu umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych to 30.07.2019r.) oraz 60 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od 

dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych).  

2. Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający zobowiązuje się wskazać 

Wykonawcy pismem lub drogą e-mailową na 5 dni przed tym terminem. Planowane rozpoczęcie 

robót budowlanych – luty 2019 r.  

3. Czas trwania nadzoru może zostać przedłożony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót 

budowlanych, oraz uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie części I zadania. 

 



  V    Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

Ofertę na zapytanie ofertowe obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowy przy 

realizacji inwestycji części I „ Zmiana sposobu użytkowania  piwnic i poddasza budynku DS. PWSZ 

na pracownie  studenckie „ ( Część I  zmiana  sposobu użytkowania piwnic ) w Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie ( załącznik nr 1 ) należy złożyć w opieczętowanej kopercie  

z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 441 /2109 ” do dnia 31 stycznia  2019 roku do godz. 13.00 

w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój 

A024 lub przesłać pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl . 

 

1. Oferta  oddzielnie winna zawierać:  

 cenę (zł brutto) jako cena za kompleksową  usługę nadzoru budowlanego - załącznik nr 1  

 oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadania wymaganych uprawnień  - załącznik nr 2 

 

2. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

3. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

 cena 100% 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje całkowita kwota za kompleksową  usługę 

nadzoru budowlanego  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa,  

 projekt umowy  - załącznik nr 3. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe 

od Zamawiającego. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6310710 Janusz Kozioł lub 

Andrzej Irla  tel.  14 6316615. 

 

 

 

 

 

 

 

 


