
Częstochowa, dnia 27.04.2012 r.
Nr sprawy PZD/ZPU/17/2012
(nadany w PZD)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej(oferty)na zadanie pn:

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S DK91– Kłomnice Pacierzów – Karczewice - Garnek  w km 0 

+ 612 – 2 + 987 (odc. Bartkowice – Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. Karczewice), 
gmina Kłomnice

(na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1 Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S DK91– Kłomnice Pacierzów – Karczewice - Garnek 
w km 0 + 612 – 2 + 987 (odc. Bartkowice – Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. 
Karczewice), gmina Kłomnice.

1.2. Dokumentacja  techniczna  zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej 
www.pzdczestochowa.4bip.pl (ogłoszone przetargi – 2012 - postępowanie PZD 3450/8/2012).

1.3. Zakres nadzoru obejmuje roboty określone w dokumentacji technicznej (zamieszczona jest na 
stronie internetowej www.pzdczestochowa.4bip.pl (ogłoszone przetargi – 2012 - postępowanie 
PZD 3450/8/2012) wybranej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego oraz obsługę okresu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie pracy - data podpisania umowy,
Zakończenie  pracy  -  po  dokonaniu  odbioru  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  1029S  DK91– 
Kłomnice Pacierzów – Karczewice - Garnek  w km 0 + 612 – 2 + 987 (odc. Bartkowice – Pacierzów) 
i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. Karczewice), gmina Kłomnice i rozliczeniu budowy oraz 
protokolarnym stwierdzeniu o usunięciu ewentualnych usterek (data zakończenia robót budowlanych 
do  31.08.2012  r.) oraz  obsługę  okresu  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  od  dnia  odbioru 
końcowego przedmiotowej inwestycji.

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:
3.1. Na propozycji cenowej należy umieścić napis: propozycja cenowa sprawa PZD/ZPU/17/2012  

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania 
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S DK91– Kłomnice Pacierzów – Karczewice -  
Garnek  w km 0 + 612 – 2 + 987 (odc. Bartkowice – Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553  
(odc. w m. Karczewice), gmina Kłomnice* w celu rozpoznania sprawy.

3.2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3.3. cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
3.4. cena ma obejmować całość zamówienia.

………………………………………………………………………………………………
4. Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował: Cena   –   100%  
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:
5.1 wartość usługi*/dostawy* określoną w oparciu o opis przedmiot zamówienia,
5.2 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
5.3 Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę*/dostawę* jest obowiązująca przez 

okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

http://www.pzdczestochowa.4bip.pl/
http://www.pzdczestochowa.4bip.pl/


5.4 Zamawiający  wybierze  propozycję  (ofertę)  odpowiadającą  wszystkim  postawionym  przez 
niego wymogom i o najniższej cenie

6. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:
6.1 formularz propozycji wg załączonego wzoru 
6.2 wykaz wykonanej min 1 usługi polegającej na nadzorowaniu roboty drogowej o wartości min. 

1.500.000,00 zł. brutto, zrealizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, z podaniem wartości nadzorowanej roboty, przedmiotu, daty wykonania i 
odbiorców, wraz z referencjami potwierdzającymi, że nadzorowana robota budowlana została 
wykonana na podaną przez wykonawcę kwotę, a nadzór został wykonany z należytą 
starannością (w tym celu należy wypełnić zał. nr 2 oraz załączyć referencje wykonanych 
usług),

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
7.1 propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2012 r do godz.: 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 
241, II piętro.

7.2 Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej  nie będą brane 
pod uwagę przy rozpatrywaniu propozycji cenowych.

7.3 Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  propozycję  przed 
terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Dyrektora mgr inż. Roman Pakuła – tel. (34) 322-92-21,
Starszy Specjalista mgr inż. Katarzyna Wilkowska – tel.(34) 322-92-24.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
10.1. Po wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. 
10.2. Przed  podpisaniem  umowy  wybrany  wykonawca  dostarczy  zamawiającemu  dokumenty 

(oryginał  lub  kopia  potwierdzona  zgodnością  z oryginałem) stwierdzające,  że  osoby,  które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) uprawnienia tj.:
a) zgodnie z przedmiotem zamówienia
b) zaświadczenia  wydane  przez  izbę  samorządu  zawodowego  potwierdzające  aktualny 

wpis inspektora nadzoru na listę członków tej izby.
c) Dokumenty potwierdzające wpis tymczasowy dla obywatela państwa członkowskiego 

posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, 
który prowadzi zgodnie  z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż 
Rzeczpospolita  Polska  państwie  członkowskim  uczestniczący  w  wykonywaniu 
zamówienia  na  podstawie  art.  20a  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U.  z  2001 r.,  Nr  5,  poz.  42 ze  zm.),  ma  prawo do tymczasowego i  okazjonalnego 
wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zwanego  dalej  "świadczeniem  usług 
transgranicznych",  bez  konieczności  uznawania  kwalifikacji  zawodowych,  z 
zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11.

10.3. Umowa zostanie uzupełniona o wszystkie uwarunkowania złożone w propozycji cenowej.
11. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści 

umowy: określa wzór umowy załączony do niniejszego zaproszenia.
…………………………………………………………………………………………………..

W załączeniu:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”
2. Wzór umowy.
3. Wykaz wykonanych usług



PZD/ZPU/17/2012                                                                                 Częstochowa, dnia 07.05.2012 r.

Powiatowy Zarząd Dróg 
42-200 Częstochowa
Ul. Sobieskiego 9

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S DK91– Kłomnice Pacierzów – Karczewice - Garnek  w km 0 + 

612 – 2 + 987 (odc. Bartkowice – Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. Karczewice), gmina 
Kłomnice”

(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY:
NAZWA……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

ADRES……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

REGON................................................................................……………

NIP ........................................................................................…………

NR TEL/FAX.........................................................................…………

ADRES E-MAILA……………………………………….…………

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO-
NYCH DO REPEREZENTACJI FIRMY

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO-
NYCH DO KONTAKTU

................................................................................................
Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione 
w  dokumencie założycielskim dołączyć do oferty

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia, za kwotę w wysokości:

Brutto
PLN

Całość 
przedmiotu 
zamówienia

………………………………PLN
słownie:

………………………………………………………………………………
……/100

2. Wymagany termin realizacji  umowy:  po dokonaniu odbioru  przebudowy drogi  powiatowej  nr  1029S 
DK91– Kłomnice Pacierzów – Karczewice  -  Garnek   w km 0 + 612 – 2 + 987 (odc.  Bartkowice – 
Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. Karczewice), gmina Kłomnice i rozliczeniu budowy oraz 
protokolarnym stwierdzeniu o usunięciu ewentualnych usterek (data zakończenia robót budowlanych do 
31.08.2012 r.)  oraz obsługę okresu rękojmi za wady i  gwarancji  jakości  od dnia odbioru końcowego 
przedmiotowej inwestycji.

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy akceptuję i 
zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do złożenia umowy na ww. warunkach.

4. Osoba/-y biorąca/-e udział w realizacji zamówienia (inspektor nadzoru):
a)………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………

5. Oświadczam,  że  osoba/-y  wymieniona/-e  w  pkt  4  posiada/-ją  uprawnienia  budowlane  potrzebne  do 
spełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót wykazanych w postępowaniu PZD 3450/8/2012 
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S DK91– Kłomnice Pacierzów – Karczewice - Garnek  w km 
0 + 612 – 2 + 987 (odc. Bartkowice – Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. Karczewice), 
gmina Kłomnice.

……………………………………..

Podpis i pieczątka wykonawcy


