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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: 
pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej, realizowanego          
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmującego obowiązki związane                            
z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania 
inwestycyjnego – robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „Ochrona, 
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. 
Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8, w ramach projektu Ochrona, promocja            
i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – 
cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego           
i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca  na remoncie 
konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 
913, oraz na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 
na działce nr 916/7 i 917/1. 
 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający: POWIAT NAMYSŁOWSKI 
Adres: Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów 
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Telefon: 77 410 36 95, Fax: 77 410 36 95 wew. 212 lub 77 410-39-22 
NIP: 752-14-53-127 
REGON: 531412556 
Adres e-mail: zamowienia@namyslow.pl 
Adres internetowy: www.namyslow.pl 
Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku. 

TRYB PROWADZONEGO POSTEPOWANIA: 
Rozeznanie rynku poprzez zapytanie ofertowe - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju 
z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-220/23(3)07/2017).  
Zamówienie zostanie udzielona na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą. 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Usługa polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej, 
realizowane w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmujące obowiązki związane z 
profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania 
inwestycyjnego obejmującego 2 (dwie) części: 
 Część 1 (pierwsza): realizacja zadania „Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój 
dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – 
cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i 
kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na remoncie 
konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na 
działce nr 913. 

 Część 2 (druga): realizacja zadania „Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa 
kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój 
dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – 
cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i 
kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na renowacji 
zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 
916/7 i 917/1. 

 
CZĘŚĆ 1 (PIERWSZA) - CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH NAD 
KTÓRYMI NALEŻY SPRAWOWAĆ NADZÓR INWESTORSKI: 
1. Przedmiot zamówienia: „Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat 

Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego 
na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego 
w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 
Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka 
murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, projektem budowlanym renowacji zabytkowego muru przy ul. Staszica 8 w 
Namysłowie, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB), decyzją nr AB.6740.234.226.2016 z dnia 14.09.2016 r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, pozwoleniem nr 
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471/N/2016 z dnia 30.06.2016 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz, obowiązującymi przepisami i 
normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  

3. Remont konserwatorski odcinka zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. 
Staszica 8 na działce nr 913 obejmuje:  
1) Usunięcie z powierzchni muru mchów, porostów i glonów. 
2) Rozbiórkę lica ceglanego z okresu remontu w l. 70 XX w. i z końca XIX w. 
3) Odbudowę lica ceglanego ze spoinowaniem. 
4) Kotwienie lica ceglanego. 
5) Rozbiórkę górnych partii murów baszty pochodzących z okresu remontu w l. 70 XX w. 
6) Założenie wieńca żelbetowego na koronie murów i baszty. 
7) Rozbiórkę czap ceglanych.  
8) Odbudowę czap ceglanych ze spinowaniem. 
9) Konserwację zabytkowego lica ceglanego polegająca na: 

 -  czyszczenie powierzchni metodami mechanicznymi i chemicznymi, 
 -  wzmocnieniu strukturalnym cegieł, 
 -  uzupełnieniu ubytków, 
 -  spinowaniu, 
 -  hydrofobizacji, 
 -  scaleniu kolorystycznym.   

10) Izolację powierzchni poziomych. 
11) Odkopanie murów kurtyn i baszty. 
12) Założenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej. 
13) Zasypanie wykopów. 
14) Prace brukarskie. 
15) Nadzór archeologiczny. 

 
CZĘŚĆ 2 (DRUGA) - CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH NAD 
KTÓRYMI NALEŻY SPRAWOWAĆ NADZÓR INWESTORSKI: 
1. Przedmiot zamówienia: „Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat 

Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego 
na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego 
w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 
Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca renowacji zabytkowych murów obronnych w 
Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, projektem budowlanym renowacji zabytkowych murów przy ul. 
Piastowskiej 8 w Namysłowie, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), decyzją nr AB.6740.58.116.2016 z dnia 
20.05.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, 
pozwoleniem nr 112/N/2016 z dnia 25.02.2016 r. Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz, 
obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej.  

3. Remont konserwatorski odcinka zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. 
Piastowskiej 8 na działkach nr 916/7 i 917/1 obejmuje:  
1) Rozbiórkę budynków gospodarczych przylegających do muru  obronnego miasta: 

parterowego oraz budynku gospodarczego 2-kondygnacyjnego z podpiwniczeniem i 
strychem gospodarczym. 
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2) Odtworzenie zarysu baszty nr VIII. 
3) Odtworzenie fragmentów murów obronnych. 
4) Odtworzenie baszty IX. 
5) Remont konserwatorski zachowanej kurtyny muru miejskiego. 
6) Wymianę drzwi kutych stalowych w murze obronnym. 
7) Montaż krat okiennych. 
8) Wykonanie zabruków i uporządkowanie terenu w obrębie wykonywanych robót 

remontowych murów. 
9) Odbudowę lica ceglanego ze spoinowaniem. 
10) Kotwienie lica ceglanego. 
11) Konserwację zabytkowego lica ceglanego polegająca na: 

 -  czyszczenie powierzchni metodami mechanicznymi i chemicznymi, 
 -  wzmocnieniu strukturalnym cegieł, 
 -  uzupełnieniu ubytków, 
 -  spoinowaniu, 
 -  hydrofobizacji, 
 -  scaleniu kolorystycznym.   

12) Odkopanie murów kurtyn i baszty VIII. 
13) Założenie izolacji przeciwwilgociowej. 
14) Mała architektura: montaż ławek parkowych i kosza na śmieci. 
15) Nadzór archeologiczny. 
16) Uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych. 
17) Wywiezienie i zagospodarowanie odpadów, materiałów i elementów nienadających 

się do powtórnego użytku. 
18) Wykonanie dokumentów porealizacyjnych: 

a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

b) geodezyjny operat powykonawczy, 
c) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie 

zakończenia robót przez Zamawiającego. 
 

 
UWAGA! 
Szczegółowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, wzory umów z 
wykonawcami robót, pełna dokumentacja oraz inne dane dotyczące inwestycji zamieszczone 
są w ogłoszeniach o przetargach:  

1) Część 1 (pierwsza): nr IZM.I.272.32.2017.AK-G. z dnia 09.10.2017 r. - przetarg 
został zamieszczony na stronie Zamawiającego – Powiatu Namysłowskiego 
http://bip.namyslow.pl/2688/ochrona-promocja-i-rozwoj-dziedzictwa-kulturowego-
powiat-namyslowski-remont-konserwatorski-odcinka-murow-obronnych-w-
namyslowie-przy-ul-staszica-8-na-dzialce-nr-913.html  

2) Część 2 (druga): nr IZM.I.272.41.2017.AK-G. z dnia 27.10.2017 r. - przetarg został 
zamieszczony na stronie Zamawiającego – Powiatu Namysłowskiego 
http://bip.namyslow.pl/2744/ochrona-promocja-i-rozwoj-dziedzictwa-kulturowego-
powiat-namyslowski-polegajaca-na-renowacji-zabytkowych-murow-obronnych-w-
namyslowie-przy-ul-piastowska-8-na-dzialce-nr-9167-i-9171-iii-przetarg.html  
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Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski:                                                       

1) Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego 
robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i 
modyfikacji tego dokumentu.  

2) Przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru i sprawdzenie /ew. korekta/ 
prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru. 

3) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z  przekazaniem placu budowy. 
4) Kontrola procesu  budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi 

geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne. 

5) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie 
problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg 
dokumentacji budowlanej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub 
zamiennych. 

6) Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi 
wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem 
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie. 

7) Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

8) Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości 
zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.  

9) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, zapisami  umowy o realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o 
finansach publicznych, ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją 
projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, 
obowiązującymi normami, zasadami  oraz przepisami  prawa polskiego, a także 
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i 
standardów realizacji inwestycji. 

10) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów.  
11) Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i 

stosowania  w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 

12) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających 
zakryciu. 

13) Stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, 
prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności 
zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia 
dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu.  

14) Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem 
merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z 
wykonawcą. 

15) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez 
podmiot pełniący nadzór inwestorski.  

16) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę 
robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, 
rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, 
oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.  
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17) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym 
przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie 
wycen dokonywanych przez wykonawcę. 

18) Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu 
zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych 
uzgodnień i wyjaśnień.  

19) W  przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian 
sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania 
lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący 
nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, 
odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany 
finansowe zadania oraz  zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.  

20) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych 
zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i 
uzyskanie wymaganych uzgodnień. 

21) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

22) Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:  
a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji   

projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz 
uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej  
przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego 

23) Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach 
przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących.  

24) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją 
projektową. 

25) Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów.  
26) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich 
formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w 
których udział brać będą wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie 
wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych 
robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w 
określonym przez siebie terminie. 

27) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych  
wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów. 

28) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 

29) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy. 

30) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru 
końcowego.  
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31) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

32) Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania 
obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej 
i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji. 

33) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem 
zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem. 

34) Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz 
niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego. 

35) Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub  nieterminowe 
wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości 
należnych kar i odszkodowań. 

36) Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań 
uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe  wykonanie przez nich 
zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z 
wykonawcą umowie.  

37) Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty 
umowne inwestycji nie zostały przekroczone. 

38) Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami 
 

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące 
procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i 
ich skutkach.  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 2. Oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub 
wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych 
przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
Nadzór inwestorski należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie. 
             
Miejsce realizacji zamówienia: 
- Część 1 (pierwsza):: zabytkowe mury obronne ul. Staszica 8 w Namysłowie, dz. nr 913. 
- Część 2 (druga):.: zabytkowe mury obronne ul. Piastowska 8 w Namysłowie, dz. nr 916/7 i 
917/1. 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin rozpoczęcia pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ustala się od dnia 
podpisania umowy. Wykonawca będzie nadzorował roboty budowlane (w trakcie realizacji) 
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w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 
raz w tygodniu oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Termin 
zakończenia (dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z 
kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia 
robót przez Zamawiającego) - wymagany termin max.: 
- Część 1 (pierwsza): do 30.06.2018 r. 
- Część 2 (druga):. do 30.09.2018 r.  
W przypadku wydłużenia okresu wykonania robót budowlanych termin określony w umowie 
zawartej z Wykonawcą ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty odbioru robót 
budowlanych.  
 

WYKLUCZENIA: 
Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. 
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, z 
zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z 
uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 

i 8 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy. 
2) Nie podlegają wykluczeniu z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 
3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest wpisany 
do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Informacje dodatkowe:  Wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku zostanie 
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje 
zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Nie dotyczy. 
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c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że 
dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną 
osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności 
architektonicznej, 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy 
stanowiącym załącznik do formularza oferty. 

 

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI: 
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co, do którego oferty ustalono, że odpowiada 
ona wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowymi, oraz który zaoferował 
najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto. 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następującego kryterium oceny 
ofert: CENA – 100 pkt.  
 
Aby wyłonić Wykonawcę zamówienia złożone oferty w niniejszym postępowaniu zostaną 
przeliczone wg poniższego wzoru: 
Liczba punktów badanej oferty = Cena brutto oferty z najniższą ceną/Cena brutto badanej 
oferty *100 
 
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie 
oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. 
 
Jeżeli w wyniku badania złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w ofertach pierwotnych. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy składać do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 w pok. 210 Starostwa 
Powiatowego  w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A.  
O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Sposób przygotowania oferty:  
 ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 

do niniejszego zapytania, 
 oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Wykonawcy,  
 ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie na której należy napisać „OFERTA NA 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO – MURY 
OBRONNE CZĘŚĆ ……”.  
 

OTWARCIE OFERT: 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – 
pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A,  46-100 Namysłów. 
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WARUNKI ZMIANY UMOWY: 
Projekt umowy przedstawiono w załączeniu. 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na 
piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest 
jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym 
oraz określił warunki takiej zmiany. 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK. 

 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
W następujących przypadkach: 
1. Zmiana terminu realizacji umowy: 

1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru 
najkorzystniejszej oferty, 

2) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację 
zamówienia w zakładanym terminie, 

3) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 
administracyjnych, w szczególności dotyczących: 
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji , zezwoleń itp., 
b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 
c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy 
zawieraniu umowy, 

d) konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych 
lub zawodowych nie  artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 
2. Zmiany terminów i warunków płatności: 

1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych 

przez Wykonawcę, 
3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne 
zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych 
dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów 
określających źródła finansowania zamówienia. 

3. Pozostałe zmiany: 
1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie 
podatku, 

2) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-
prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w 
trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 

3) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
umowie, 
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4) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami. 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego  
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez 
wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków 
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
30 dni. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW: 
1) Maria Adamczyk: /77/ 410 36 95 wew. 209, fax /77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe, Pl. 

Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia 
Powiatu, w godz. 07:30  -  15:30.  

2) Anna Kochmańska-Grzegorczyk: /77/ 410 36 95 wew. 211, fax /77/ 410 39 22, Starostwo 
Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Mienia Powiatu, w godz. 07:30  -  15:30. 

Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to 
znaczy od 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
1) formularz oferty, 
2) oświadczenie wykonawcy, 
3) projekt umowy. 

 
 


