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ZAPBOSZENTIit DO ZLOZENIA OFERTY CENOWE.J 

na realizacj~ zadania pn. 

lawestonkiego nad robotami budowlanymi przy 
reaUzaejl • eji pa. Wymiana urqdze6 grzewczych w ramach lokalnych zr6del ciepla 

wraz z tennOlD8dernizacj, budynk6w oraz instalacjll OZE celem ograniczenia "niskiej 
emisji" w gminie Naruszewo" 

8) u&awy z do. 29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych 
poL 1843) onz Regulaminu udzielania zam6wien publicznych 

NaI'lll.,IVi·je (Zarqdzenie nr 612018 W6jta Gminy Naruszewo z dn. 

ZA MAWIAJACY 

GMINA NARUSZEWO 

Naruszewo 19A 


09-152 Naruszewo 

reprezentowana praz Tomasza Konczewskiego - Zast~pc~ W6jta Gminy Naruszewo 

TERMINY 

Skhduie ofert: do dn. 14.04.2020 r., do goelz. 10:00 

Adrea poczty eIektroDJczaej: u.pl 

Miejsc:e pt,IbIib.cji Z8pIOSZeIIia do zIot.enia oferty cenowej: strona intemetowa Biuletynu Infonnacji Publicznej 
ZamawiaiIlCC'lO - o.bip.ol"g.pl w zaldadce Post,powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
poniZej 30 000 euro 
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I Rozdzial I INazwa oraz adres Zamawiajstcego 

ZAMA WIAJt\CY 

REPREZENTOW ANA PRZEZ 

Gmina Naruszewo 
Naruszewo 19A 
09 -152 Nanuzewo 

Tomasza Konczewskiego 
- Zastepce W6jta GmiDy Nanuzewo 

NIP 
REGON 
Dni i godziny urz~dowania 

567-17-89---052 

130378278 

od poniedzialku do pi~tku w godz. 800 - 1600 

Rozdzial II Tryb udzielenia zamowienia 

Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego: art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Regu1amin udzielania 
zamowien publicznych w Urzydzie Gminy w Naruszewie (Zarz~dzenie nr 6/2018 Wojta Gminy 
Naruszewo z dn. 10.01.2018 r.). 

Rozdzial III 

Przedmiot zamowienia zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamowien (CPV): 
71520000-9 Uslugi nadzoru budowlanego 

1) 	 Przedmiotem zamowienia jest usluga zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Wymiana urz~dzen grzewczych 
w ramach lokalnych :Zrodel ciepla wraz z termomodemizacj~ budynkow oraz instalacj~ OZE 
celem ograniczenia "niskiej emisji" w gminie Naruszewo". Wartosc robot budowlanych: 
1 446480,00 zl brutto. 

2) Obowi~zki Inspektora nadzoru Izwanego dalej Wykonawc~: 
W imieniu i na rzecz Zamawiaj~cego, Inspektor nadzoru przejmuje obowi~ek zorganizowania, 
przygotowania oraz kontrolowania procesu inwestycyjnego zgodnie z Ustaw~ z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z poin. zm.) oraz innymi 
obowi~j~cymi w tym zakresie aktami prawnym. Inspektor nadzoru reprezentuje 
Zamawiaj~cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z 
dokumentacj~ projektow~, pozwoleniem na budowy, przepisami i obowi~j~cymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

3) Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiaj~cego na budowie i wykonuje biez~cq 

kontroly jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzeniu i odbiorach robot 
zakrywanych i zanikaj~cych, probach, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz~dzen 
technicznych, jak rowniez przy odbiorze koncowym robot budowlanych. 

4) Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespol osob, ktory posiada niezbydn~ 
zdolnosc techniczn~ i zawodow~ w postaci: Inspektorow nadzoru dla branzy: 

a) konstrukcyjno-budowlanej (pelni~cego jednoczesnie funkcjy "Koordynatora Inspektorow 
Nadzoru " zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z pom. zm.), 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz~dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodoci~gowych i kanalizacyjnych, 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz~dzen elektrycznych i elektroenergetycznych. 
5) Zakres rzeczowy zadania, nad ktorym bydzie sprawowany nadzor inwestorski, wynika z SIWZ, 

dokumentacji projektowej, STWiOR oraz umowy, ktora zostanie zawarta z Wykonawc~ robot 
budowlanych. 

6) Szczegolowy zakres prac objytych nadzorem znajduje siy w zal~czonym projekcie umowy oraz 
w dokumentacji projektowej dostypnej na stronie internetowej Zamawiaj~cego pod adresem: 
http://www.ugnaruszewo.bip.org.pll?tree=przetarg&id=?31 . 
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