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      Radom, dnia 13.09.2017 r. 

 

Znak sprawy WE.21.1.4.2017 
 

 

Dyrektor  
Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu 

z siedzibą w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.). 

 

ZAPRASZA 
w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. 

euro  do złożenia oferty cenowej dotyczącej: 

pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji 
 pn. „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą 

na aktywizację i integrację społeczną” 
 

1. Przedmiot zamówienia: dostawa / usługa / robota budowlana * 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu 

inwestycji realizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie 
nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną” 
Planowany termin realizacji inwestycji wrzesień 2017 r.- sierpień 2018  r.   
Termin podany wyżej ma jedynie znaczenie orientacyjne, Inżynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy 

do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

W ramach niniejszej umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest również nadzorować usuwanie wad 

i usterek aż do upłynięcia udzielonych przez Wykonawcę okresów gwarancji i rękojmi. 

W razie ujawnienia wady po oddaniu inwestycji Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Inżyniera Kontraktu, 

który wówczas dokona niezbędnych ustaleń i czynności prawnych oraz faktycznych w ramach uprawnień 

z gwarancji i rękojmi przysługujących Zamawiającemu. Obowiązki wynikające z umowy trwają do czasu 

usunięcia wad i usterek.  

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt powołać zespół inspektorów 

branżowych niezbędnych do odbioru inwestycji tj. co najmniej w branżach: 

a) specjalności konstrukcyjno – budowlanej  bez ograniczeń, 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń , 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

d) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.   
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UWAGA!!! Dokumentację podstawową robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru i odbioru można 

uzyskać osobiście u Zamawiającego na płycie CD, po złożeniu pisemnego wniosku. Warunki wykonania 

zamówienia oprócz Zaproszenia do składania ofert określa opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do 

niniejszego zaproszenia, oraz umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.  

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
-rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,  

-do zakończenia Inwestycji –  planowany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2018 r.  

Termin określony wyżej ma jedynie znaczenie orientacyjne, Inżynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy 

do czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  

W ramach zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest również nadzorować usuwanie wad i usterek 

aż do upłynięcia udzielonych przez Generalnego Wykonawcę robót stanowiących przedmiot umowy 

okresów gwarancji i rękojmi. 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1) posiadają kompetencje do wykonania zamówienia, tj. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych. Na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą złoży kserokopię (potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem) posiadanych uprawnień: certyfikat przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 7 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), oraz 

potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;  

Uwaga; Wykonawca winien wykazać, iż bądź sam posiada uprawnienia wskazane powyżej albo dysponuje 

osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych.  

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, którego treść  została zawarta w formularzu oferty - 

Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia, 

3) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo 

uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – na potwierdzenie należy złożyć 

oświadczenie którego treść została zawarta w formularzu oferty - Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia, 

4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia, tj.  którzy: 

a) w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

nad inwestycją polegającą na budowie rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku, o którym mowa 

w art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), z czego 

co najmniej jedno takie zamówienie o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż  3 000 000 zł brutto.    



 

 3 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca wpisze wykaz wykonanych usług 

w formularza oferty (Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia) a do oferty załączy poświadczenia, że usługi 

zostały wykonane należycie.  

b) dysponują co najmniej:  

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane  do nadzorowania robót w branży instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w branży instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w branży instalacyjnej 

w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.  

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca wpisze wykaz osób wskazanych 

do wykonania zamówienia znajdujący się  w formularzu oferty (Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia) 

a do oferty załączy kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) posiadanych przez te osoby uprawnień: 

certyfikaty przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) oraz  art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), oraz potwierdzenia aktualnego ubezpieczenia OC 

za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie. 

5. Kryteria wyboru oferty: 

Cena -100%  

Zamawiający do realizacji umowy wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 

6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :   
1) Podpisana oferta (wg załączonego formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia) z wpisanymi informacjami dotyczącymi doświadczenia Wykonawcy, osób jakimi Wykonawca 

będzie dysponował do wykonania zamówienia i oświadczeniami (forma dokumentu – oryginał) , 

2) Potwierdzenia należytego wykonania usług (forma dokumentu - kserokopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem)    

3)  Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień do nadzorowania robót budowlanych dla 

wszystkich osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia.  

4) Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnego ubezpieczenia OC za szkody, które 

mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dla 

wszystkich inspektorów).  

W przypadku wątpliwości co do treści oferty lub załączonych dokumentów Zamawiający zastrzega możliwość 
zażądania dodatkowych wyjaśnień bądź złożenia dodatkowych dokumentów, chyba, że ze złożonych oferty  
i dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca nie spełnia postawionych warunków udziału w postępowaniu 
lub oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, bądź zajdzie potrzeba unieważnienia  
postępowania.   
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7. Opis sposobu przygotowania oferty:  
a. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

b. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta 

na wykonanie zadania pn.: Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji pn. „Przebudowa 
i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację 
i integrację społeczną” 

c. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim, czytelną 

i trwałą techniką. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.09.2017 r. do godz. 13:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a, pok. nr 05 a. 

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu wyznaczonego na 

jej składanie. 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.09.2017 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego w Radomiu, 

ul. Kościuszki 5a, pok. nr 05. 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani Beata Lenarcik tel. 48 345 95 50 wew. 107, 

Pani Beata Walaszek tel. 48 345 95 50 wew. 102. 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:  

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: Projekt umowy w zał. nr 3 

(W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zamawiający dopuszcza formy wniesienia 

zabezpieczenie wskazane w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

- Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. 

  

 
 
                      13.09.2017 
Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu 
                   Beata Walaszek 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Opis przedmiotu zamówienia, 

3. Projekt umowy.  


