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Odolion, dn. 24.06.2019r. 
DUDiM.520.ZO.4.2019 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zamawiający - Powiat Aleksandrowski, w imieniu którego działa Zarząd Dróg 
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. 
zm.), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C 
Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o długości 2,8 km od km 5+950 do km 
8+750”. 
 
I. Zamawiający 
 
Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski  
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie  
ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
tel. 54 282 27 45; fax 54 282 27 45  
e-mail: zdp@zdp.aleksandrow.pl 
www.zdp.aleksandrow.pl 
NIP: 891-16-23-744  
 
II. Tryb postępowania 
 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych, właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, 
zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 
 
III. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji 
zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo 
wraz z przebudową mostu o długości 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 na odcinku od km 
6+820 do km 7+846. 
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Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie: 
1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, 
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych  
i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało 
egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów 
przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  
w budownictwie, 
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach obioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, 
4. sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych, 
5. kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz 
terminowości ich wykonania, 
6. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor 
nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy, 
7. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian  
w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy, 
8. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 
wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 
potrzeby opinii autora projektu budowlanego, 
9. branie udziału z komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw 
budowy w toku jej trwania, 
10. czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów 
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 
techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić 
Zamawiającego na straty – Wykonawca zwraca na to uwagę kierownika budowy, zgłasza 
Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje, 
11. sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów  
i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia 
odbioru, 
12. branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad  
w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), 



                               ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
                                     W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE 
 
zdp@zdp.aleksandrow.pl                                   ul. Szosa Ciechocińska 22    87-700 Aleksandrów Kujawski                          tel./fax.54 282 27 45 

 

 
 

Strona 3 z 8 
 

13. kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad, uczestniczenie  
w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych 
protokołem, 
14. nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych 
na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia 
dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane, 
15. pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od 
założeń projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
16. informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz  
o terminie wykonania robót zanikających, 
17. pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach 
mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy, 
18. wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach 
czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 2 razy  
w tygodniu oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, 
19. bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian  
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót  
i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, obowiązujące 
przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane wraz z harmonogramem robót  
i załącznikami, które są znane Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres robót, które zostaną objęte nadzorem inwestorskim, określa 
dokumentacja projektowa oraz STWiORB, które znajdują się w postępowaniu przetargowym, 
udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi: 
http://zdp.aleksandrow.pl/przetargidet.php?id=202 

Zamawiający informuje, że udostępnione wraz z dokumentacją projektową 
przedmiary robót, z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, pełnie funkcję wyłącznie 
pomocniczą i orientacyjną, a ich celem jest ułatwienie sporządzenia oferty przetargowej – 
zarówno dla Wykonawcy robót budowlanych, jak i dla Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. 
Stanowią one część składową opis przedmiotu zamówienia i nie mogą być jedyną podstawą 
do obliczenia ceny oferty. 
 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed sporządzeniem 
oferty. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Od dnia zawarcia umowy do 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót 
budowlanych. 

Termin realizacji robót ustalony w umowie z Wykonawcą to: 31 października 2019r. 
Usługa nadzoru wykonywana będzie także w okresie gwarancyjnym tj. 84 miesięcy od 

daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył  
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w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych 
usterek. 

Termin realizacji zamówienia automatycznie wydłuży się, jeżeli okres realizacji 
projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie oraz umową o roboty budowlane) zostanie 
wydłużone. Cena zawarta w umowie nie ulegnie zmianie.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania Zamawiającego) 
 

Wykonawca musi posiadać osobę do realizacji zamówienia umożliwiającą realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą uprawnienia budowlane 
wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., 
poz. 1202), to jest min.: 
- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane – do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej. 
 
VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

Kryterium wybory oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. 
Najniższa cena - 100% 

 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z powyższym zapytaniem ofertowym. 
3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik 
nr 1.  
4. Przed przystąpieniem do oceny oferty wg kryteriów zostaną one sprawdzone  
w zakresie spełniania / niespełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5. Po spełnianiu przez oferentów wszystkich warunków udziału w postępowaniu, każda 
ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie 
kierować jednym kryterium tj. cena ofertowa brutto – 100%. 
6. Cena określona w ofercie wykonawcy będzie rozumiana jako wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że 
zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 
poz. 1025 ze zm.) „jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. 
7. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie 
zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
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przedmiotu zamówienia, w tym: koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
formę wynagrodzenia ryczałtowego; koszty świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego; 
koszty wykonania zobowiązań na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym, w tym umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 
8. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również 
wszelkie należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społecznego  
i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego jak i wykonawcy. 
9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione 
wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie.  
10. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do 
złożenia oferty dodatkowej. 
11. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie 
oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania. 
12. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: 

a) zostanie złożona po terminie składania ofert, 
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert, 
c) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
VIII. Oferta powinna zawierać 

 
Wypełniony „Formularz oferty” na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 
 
IX. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 
Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski  
z dopiskiem na kopercie „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego”. 

 
X. Miejsce oraz termin składania ofert 

 
Ofertę zawierająca wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 

tj. Powiat Aleksandrowski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 
Aleksandrów Kujawski, pokój nr 2 lub na adres Zamawiającego w terminie do dnia 28 
czerwca 2019r. do godz. 14:00  
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 Otwarcie ofert w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego, 
tj. Powiat Aleksandrowski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 
Aleksandrów Kujawski, pokój nr 5. 
 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 
 
XI. Istotne dla stron postanowienie, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 

Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej 
oferty/unieważnieniu postępowania na swojej stronie internetowej.  

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 
ogólny wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający informuje tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę – 
informacja wysyłana jest na adres mailowy lub pocztą tradycyjną wskazany w formularzu 
oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców dotyczące tego 
zamówienia były kierowane drogą mailową na adres mailowy: 
sekretariat@zdp.aleksandorow.pl. 

Zapytania wraz z odpowiedzią będą umieszczone na stronie Zamawiającego  
w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu (w przypadku zasadności). 

Zamawiający zaleca, aby nie wysyłać zapytań później niż 24 godziny przed terminem 
składania ofert. Zapytania wysłane w późniejszym czasie Zamawiający może pozostawić bez 
odpowiedzi. 

Wykonawcy składający oferty w powyższym postępowaniu zobowiązani są do 
śledzenia wszelkich zmian, wyjaśnień pojawiających się na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XII. Osoba upoważniona do kontaktu 

 
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Marcin Ziemecki,  

tel. 54 282 27 45, e-mail: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl 
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XIII. Rodo 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z dnia 04 maja 2016r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuje, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  
w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, 
2. inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 
Kujawskim jest pan Tomasz Suliński, e-mail: idozdp@zdp.aleksandrow.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o długości 2,8 
km od km 5+950 do km 8+750, 
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty, którym udostępniona 
została dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w tym między innymi: UZP, jednostki 
samorządu terytorialnego, organy kontrolne, inni wykonawcy, podmioty które przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy PZP, przez 
okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany  
w tym również w formie profilowania, 
9. posiada Pani/Pan 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 
2 RODO**, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 
10. Nie przysługuje Pani/Panu 
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 
1 lit. c RODO. 
11. W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczą podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować podwykonawcę, że przetwarza jego dane osobowe. 
 
XIV. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego 

1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy 

 
 

/-/ Bożena Roszak /-/ 
z up. Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego 
Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów 

                                              ………………..…………………………….. 
(Zamawiający) 

 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
**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. 


