
  

Nasz znak: S6.261.2.7.2021.AZ                                                     Mrągowo, dnia 12.11.2021r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ( rozeznanie rynku ) 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno                                           

w km od  0+000  do 1+400” 

 

Rozeznanie rynku  prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021                                     

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie  z dnia 18.02.2021r. w sprawie udzielenia 

zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto. 

 

Zamawiający:  

    Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie 

 ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo  

 tel. 89 741- 95 -80 

     adres email: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej                            

nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno  w km od  0+000  do 1+400”  

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: 

1) roboty przygotowawcze; 

2) przepusty; 

3) jezdnia; 

4) zjazdy z asfaltobetonu; 

5) zatoka autobusowa; 

6) chodniki z kostki betonowej 

7) roboty wykończeniowe 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie badań laboratoryjnych                                            

dla przebudowywanego odcinka drogi :  badania równości masy ścieralnej, skład masy warstwy 

ścieralnej i wiążącej. Powyższy wymóg przeprowadzenia badań nastąpi w momencie gdy 

nadzór inwestorski będzie miał wątpliwości co do badań i dokumentów rozliczeniowych                             

( odbiorowych) przedstawionych przez Wykonawcę do operatu powykonawczego. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem  

oraz zapoznał się dokumentacją techniczną dotyczącą inwestycji objętej usługą. 

Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/transakcja/528160 
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Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa                              

w przeglądach i odbiorach robót budowlanych. 

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru 

Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 

➢ sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem                                      

i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

➢ sprawdzanie jakości wykonanych robót, prac i wbudowanych wyrobów budowlanych               

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

➢ odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i  odbiorach  technicznych instalacji, urządzeń technicznych; 

➢ rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a w szczególności 

sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu  

uruchomienia płatności; 

➢ inspektor zobowiązany jest do badań, pomiarów, zlecenia wykonania ekspertyz, 

kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb 

wykonywanych robót; stwierdzanie wad i usterek robót oraz potwierdzenie ich 

usunięcia; 

➢ żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych,                        

w przypadku, gdyby kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę; 

➢ sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw 

jakości i wyników prób zastosowanym materiałów wymaganych zaświadczeń 

właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie;   

➢ kontrolowanie nadzorowanego obiektu co najmniej 2 razy w tygodniu pod względem 

zgodności wykonanych prac z dokumentacją. Na etapie wykonywania prac ulegających 

zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu                          

co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy; 

➢ informowanie Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji; 

➢ systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy. W przypadku 

nieudostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym 

niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół; 

➢ stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru; 

➢ udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady 

wykonanych robót; 

➢ udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

robót budowlanych; 

➢ egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obsługi geodezyjnej                                            

i inwentaryzacji powykonawczej; 

➢ jeżeli jest to wymagane przepisami ,zapewnienie zespołu, składającego się                                    

z inspektorów o specjalnościach niezbędnych do zrealizowania inwestycji.  

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa 

dokumentacja projektowa i przedmiar robót. 

 

 

 



Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : CPV 71247000-1 - nadzór nad robotami 

budowlanymi. 

 Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

II. Termin wykonania zamówienia  

 

1. Termin rozpoczęcia zamówienia: z dniem podpisania umowy ( po wyłonieniu 

Wykonawcy robót budowlanych). 

2. Umowny termin wykonania zamówienia robót budowlanych : do 8 miesięcy od dnia 

podpisania umowy tj. nie dłużej niż do 31sierpnia 2022r.  

3. Umowny termin zakończenia usługi rozumiany jest jako przewidywany termin 

zakończenia nadzoru inwestorskiego i  związany będzie z terminem wykonania robót 

budowlanych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminu w sytuacji, której                                 

z zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności                    

w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji. 

 

 

III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci którzy posiadają stosowne 

uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru bez ograniczeń i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu 

zawodowego, ( kserokopie uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia wraz z  kserokopiami zaświadczenia z właściwego oddziału Izby 

potwierdzającymi  przynależność do tej izby na dzień składania ofert) oraz wykażą się 

doświadczeniem pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad co najmniej  dwiema robotami 

budowlanymi polegającymi na przebudowie, budowie lub rozbudowie drogi.  

Przez uprawnienia budowlane rozumie się  uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia 

Ministra infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów 

wykonawczych oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

 IV. Kryterium oceny 

  1.  Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.    

  2. Jeżeli w postępowaniu   nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,                          

ze względu na to, że zostały złożone oferty  z taką samą ceną, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach. 

 

 



 V. Termin składania i otwarcia ofert 

  1. Oferty należy składać w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie,                                

ul. Nowogródzka 1 lub pocztą elektroniczną na adres 

pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl  w terminie do 18.11.2021r. do godz. 12.00 

       O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. 

2.  Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

3.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

4. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia.  

 

VI. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679            

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych osobowych RODO), poniżej 

przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie,                                                  

ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741-95-80 ,                                                                            

e-mail: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod 

adresem: iod@powiat.mragowo.pl; 

         Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem                                    

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad 

przebudową drogi powiatowej  nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno  w km od  0+000  

do 1+400” prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty( rozeznania rynku); 

4.     Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim na podstawie art. 6 ust.1 lit, c 

RODO, w świetle którego przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, co w analizowanym przypadku wynika  z mocy 

ustawy Pzp i wytycznych;                                                                                                                    

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w przypadku 

zamówień objętych ustawą Pzp zostanie udostępniona dokumentacja postępowania                          

w oparciu o art74 Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje 

prawo kontroli jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do 

informacji publicznej. 

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez 

4 lata od dnia zakończenia postępowania o udziale zamówienia a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych: 

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ; 
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− 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;   

8.   Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zamówienia  

publicznego ani zmianą postanowień umowy. 

9. 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 z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

10.   Nie przysługuje Pani/ Panu: 

−  w związku z art. 17, ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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. Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pni/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO 

12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dla zamówień: 

 -  objętych prawem zamówień publicznych wymogiem ustawowym określonym                   

w ustawie Pzp związanym z udzielonym zamówieniem publicznym.                            

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

- dofinansowanych środkami krajowymi i unijnymi wymogiem wynikającym                      

z poszanowań i postanowień zarządzenia, związanych z udzielonym zamówieniem 

publicznym. 

13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                                

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

W załączeniu formularz ofertowy                                            

 

 

                                                   

 DYREKTOR                                                                                                           

Powiatowego Zarządu Dróg                                                                                                                          

w Mrągowie 

(-)  Małgorzata Stasiłowicz 

 

 

                                                                  


