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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/DT/2018 

 

Warszawa, dnia 09.03.2018 r. 

Zamawiający: 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 
NIP: 5250012946, REGON: 000001956 

Inwestycja: Budowa Centrum Sportowego UKSW przy ul. Wóycickiego w Warszawie 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia: 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 
branży elektrycznej i teletechnicznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa Centrum Sportowego UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie”. 

II. Zakres nadzoru 

Funkcja  Inspektora  Nadzoru będzie pełniona w stosunku do robót elektrycznych i 
teletechnicznych objętych Umową o roboty budowlane. Szczegółowy zakres 
nadzorowanych robót objęty jest dokumentacją, w tym projektami budowlanymi i 
wykonawczymi, dotyczącymi całego zadania inwestycyjnego, warunkami w 
decyzjach o pozwoleniu na budowę, i w umowie z wykonawcą robót. 

III. Obowiązki inspektora nadzoru 

1. Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru należy, w szczególności: 

1) zapoznanie się z projektami wykonawczymi zadania inwestycyjnego, 
sprawdzenie ich prawidłowości i kompletności oraz zgłoszenie ewentualnych 
wniosków, uwag i zastrzeżeń, 

2) zapoznanie się z zawartą przez Zamawiającego umową na roboty budowlane 
dotyczącą nadzorowanego zadania inwestycyjnego, 

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie 
czynności wynikającym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1332  z późniejszymi zmianami),  

4) kontrola i sprawdzanie na bieżąco postępu robót, ich jakości, zgodności z 
umowami zawartymi przez Zamawiającego oraz z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, 

5) kontrola przestrzegania przez wykonawcę zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz przepisów bhp, 

6) kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym i 
informowanie na bieżąco Zamawiającego o zaistniałych rozbieżnościach, 

7) potwierdzanie wykonania robót objętych Protokołami Wykonania Elementów 
Robót będących podstawą do wystawienia faktur przez wykonawców, 

8) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie w nim 
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 
właściwego wykonania robót, 

9) uczestnictwo w komisjach i naradach koordynacyjnych dotyczących 
nadzorowanej budowy, 
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10) współpraca z projektantami zadania inwestycyjnego, wzywanie ich do usunięcia 
wad dokumentacji oraz do udzielenia niezbędnych wyjaśnień w ramach nadzoru 
autorskiego, 

11) opiniowanie propozycji zmian zgłaszanych przez wykonawcę pod względem 
możliwości ich wprowadzenia, 

12) ścisła współpraca z inspektorami nadzoru pozostałych branż, 

13) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika robót o gotowości robót 
lub zadania inwestycyjnego do oddania do użytkowania, w razie konieczności 
potwierdzanie oświadczeń kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem budowlanym i przepisami, 

14) uczestnictwo w odbiorach robót, wykonania elementów robót oraz w komisjach 
końcowego odbioru robót poszczególnych etapów realizacyjnych, 

15) weryfikacja dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu, 

16) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji 
inwestycji. 

Kryterium 

oceny: 

Kryteria wyboru oferty: 
 

• cena –  100 % 
 
• Na Formularzu Ofertowym należy podać cenę netto i brutto, wyrażoną w polskich złotych (zł) 

liczbowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 
 

Miejsce 

składania 

ofert: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dział Techniczny, ul. Wóycickiego 1/3, 

budynek 21, pok. 215 , Warszawa 01-938, e-mail: m.ciemiega@uksw.edu.pl 
Osoby wyznaczone do kontaktu: 

Maciej Ciemięga, tel.: 22 569 9661 

Forma 

złożenia ofert: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego 
i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik), na adres: m.ciemiega@uksw.edu.pl lub 
dostarczona w wersji papierowej do Działu Technicznego: ul. Wóycickiego 1/3, budynek 

21, pok. 215 , Warszawa 01-938 

Zawartość 

oferty: 

Oferta powinna zawierać: 
- wypełniony Formularz Oferty, 
- kopię uprawnień  
- potwierdzenie przynależności do izby inżynierów 

Termin 

złożenia ofert: 

Oferty będą przyjmowane do  dnia 26.03.2018 r. do godz. 11:00 zgodnie z 

postanowieniami zawartymi powyżej. 

Termin 

realizacji 

zamówienia: 
 Rozpoczęcie prac 3 kwartał 2018 roku. Czas trwania prac 18 miesięcy.  

Unieważnienie 

postępowania:  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 
 


