
 
 

 

1 
 

 
Projekt „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
w związku z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach:  

Osi Priorytetowej 3 „Energia”  
Działanie 3.3 „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”  

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” 
 

 
Umowa na dofinansowanie w ramach RPWP.03.03.03.-30-0001/18-00 

 
 
 

Murowana Goślina, dnia 27 czerwca 2019 r. 
 
 

 
Zaproszenie do złożenia  OFERTY  CENOWEJ 

(do 30 000 EURO) 
 

Gmina Murowana Goślina 
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9 

 

 
z a p r a s z a 

 
do złożenia propozycji cenowej dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania 

 
pn.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej po wschodniej stronie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie  
w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz  
w gminie Murowana Goślina” współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ”Prawo budowlane”  
w specjalności: 

a. inżynieryjno- drogowej; 

 roboty w zakresie budowy drogi, budowy ciągów pieszych,  
 jako koordynator pracy pozostałych inspektorów nadzoru (branży instalacyjnej w zakresie  

wod.-kan.) 
b. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

Wykonawca zobowiązany jest dysponować w ramach zespołu co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję 
inspektorów nadzoru w ww. specjalnościach. 
 
Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień ;  
71000000-8 - Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71700000-5 -  Usługi nadzoru i kontroli 
 
1. . Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

a. należy ją złożyć pisemnie, 
b. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: 

propozycja cenowa na zadanie pn.: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, dla zadania " 
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej po wschodniej stronie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie  
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w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak 
oraz w gminie Murowana Goślina”  

c. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
d. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

 
2. . Opis przedmiotu zamówienia:  

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przez firmę - Wykonawcę posiadającą niżej 
wymienionych inspektorów; 
a. nadzoru inwestorskiego w branży: inżynieryjno- drogowej; 
b. nadzoru inwestorskiego w branży: instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 
3. . Zakres robót budowlanych obejmujących nadzór inwestorski opisany jest w dokumentacji 

budowlano-wykonawczej, SIWZ oraz przedmiarach robót; dokładny opis zadania jest publikowany 
na stronie przedmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Murowana Goślina . 
 
3.1. Szczegółowy opis nadzorowanej inwestycji zawarty jest w: 

a. dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy i przebudowy drogi – ul. Raduszyńskiej wraz ze 
ścieżką pieszo – rowerową oraz mostem na terenie gminy Murowana Goślina wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną opracowanej przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 
„PROSYSTEM” z siedzibą w Poznaniu (60-682) przy ul Jasielskiej 10; na realizację ww. zakresu 
została wydana Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej  wydana przez Starostę 
Poznańskiego nr 2/2009  z dnia 29 września 2009 roku w skład dokumentacji wchodzi; : 
  projekt budowlany i wykonawczy dla budowy ścieżki pieszo -  rowerowej prawostronnej -

branża drogowa, 
  projekt kanalizacji deszczowej, 
  projekt zagospodarowania terenu, 
  projekt gospodarki drzewostanem, 
  projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 
  projekt stałej organizacji ruchu  
  informacja dotycząca BIOZ 

b. kosztorysach ofertowych/ przedmiarach robót; 
c. opisie przedmiotu zamówienia; 
d. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 
e. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

3.2. Ponadto Wykonawca robót budowlanych musi wykonać: 

a) nawierzchnię ścieżki pieszo rowerowej o długości ok.1,24 km z kostki brukowej bezfazowej  
w kolorze czerwonym grubości 8 cm, zjazdów z kostki brukowej bezfazowej w kolorze grafitowym 
grubości 8 cm na podbudowie, 

b) kanalizację deszczową na długości ok. 290 mb oraz odtworzenie rowu przydrożnego – 
odwadniającego, 

c) 1 strefy odpoczynku z małą architekturą (wiata, ławki, z oparciem w ilości 2 szt., podpórki dla osób 
niepełnosprawnych w ilości 2 szt., stół, stojaki na rowery ze stali nierdzewnej w ilości  
4 szt., zestaw naprawczy dla rowerów, kosz na śmieci, monitoring, tablica informacyjna z mapą gminy 
– opis za pomocą pisma Brailla), 

d) 2 miejsc odpoczynku na całej długości ścieżki rowerowej poprzez ustawienie ławek  
z oparciem w ilości 2 szt., podpórek dla osób niepełnosprawnych w ilości 2 szt. , koszy na śmieci  
w ilości 2 szt.,  

e) na granicy pomiędzy ścieżką pieszo - rowerową a jezdnią na całej szerokości przejścia należy 
zastosować specjalistyczne płyty chodnikowe ostrzegawczo-naprowadzające (ryflowe  
w kolorze żółtym) dla niewidomych oraz pozostałych osób niepełnosprawnych. Należy również na 
przejściach dla pieszych obniżyć krawężnik aby osoby na wózkach mogły bezpiecznie  
i łatwo przejechać,  
Miejsca, w których należy zastosować powyższe rozwiązanie to; 

 połączenie ścieżki pieszo rowerowej na długości ciągu pieszego przy skrzyżowaniu  
z ul Długą, 

 połączenie strefy odpoczynku ze ścieżką pieszo rowerową.  
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4. . Zakres zadań poszczególnych inspektorów nadzoru; 

a.  Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjno- drogowej 
 nadzorowanie robót w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej, przepustów zjazdowych, 

odtworzenia i regulacji rowu przydrożnego – odwadniającego, montażu monitoringu, montażu 
małej architektury, oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowania zieleni; 

 jako koordynator nadzoruje pracę pozostałych inspektorów; 
b.  Inspektor nadzoru w specjalności sieci wod.-kan. 

 nadzorowanie robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, podłączenia rur spustowych 
do kanalizacji deszczowej; 

 
5. . Do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało: 

a. pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, 
b. pełen zakres czynności wraz z kontrolą rozliczenia inwestycji zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. Nr 2018 poz.1202, 1276, 1496, 1669, 2245  
i 2019 roku poz.51,630,695 i 730) w zakresie robót budowlanych oraz jako koordynator wszystkich 
branż, 

c. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  
z projektem, ustaleniami z inwestorem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

d. sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie, 

e. sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach,  
i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego 
przedmiotu umowy i w przekazywaniu ich do użytkownika, 

f. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych, 
g. stałą współpracę z służbami Zamawiającego, 
h. zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji robót, 
i. analizę rzeczowo-finansową i koordynację realizacji całości zadania inwestycyjnego,  
j. udział w opracowaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz sprawdzanie zgodności realizacji 

robót z harmonogramem, 
k. udział w naradach koordynacyjnych budowy oraz w spotkaniach informacyjnych dotyczących budowy, 

bieżące, niezależne od wezwania przez kierownictwo budowy lub Zamawiającego, uczestnictwo  
w procesie realizacji zadania oraz kontrolę wszystkich realizowanych robót - elementów odkrytych  
i zakrytych wraz ze sprawdzeniem wbudowywanych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego, oraz zgodności z wymaganymi certyfikatami, 

l. ostateczne rozliczenie inwestycji wg wskazań i wymagań Inwestora, 
m. udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, 
n. W razie potwierdzenia nieprawdy co do technologii, ilości oraz jakości wykonywanych robót. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego pokrywa całkowity koszt ponownie (prawidłowo) wykonanych robót. 
 
6. . Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego; 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo między innymi; 
a. wydać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenie, potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

b. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę. 
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7. Wymagania dla inspektora nadzoru; 

a. Inspektor nadzoru musi spełniać wymogi niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. (t.j. Dz.U. 
Nr 2018 poz.1202, 1276, 1496, 1669, 2245 i 2019 roku poz.51,630,695 i 730) a w tym winien 
posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone 
decyzją w specjalności określonej art.12 i art.14 Prawa budowlanego Dz. U. z 2018 r. (t.j. Dz.U. Nr 
2018 poz.1202, 1276, 1496, 1669, 2245 i 2019 roku poz.51,630,695 i 730).; 

b. Winien być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymogami art. 12 ust. 7 
Prawo budowlane; 

c. Inspektor nadzoru powinien być dyspozycyjny; 
d. Inspektor nadzoru każdej branży powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat nadzorował 

przynajmniej 3 roboty w swoich specjalnościach; 
 Inżynieryjno- drogowej, 

 wodno - kanalizacyjnej, 
e. Jest zobowiązany przedstawić referencje potwierdzające należyte wykonanie ww. usług. 

 
8. Planowany termin realizacji zadania w zakresie prac Inspektora nadzoru: 

 rozpoczęcie   -  po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych- planowany termin to sierpień 
2019 roku.  

 zakończenie   -  30 sierpnia 2020 roku. 
 

9. Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie 
ryczałtowe na podstawie złożonej oferty  w wysokości ogółem: 
 
Netto  ………………… zł, (słownie: ……………………. złotych 00/100) 
VAT 23%   
Brutto ………………… zł, (słownie: …………………….. złotych 00/100/. 
 
Stawka podatku od towarów i usług - VAT może ulec zmianie.  
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Wynagrodzenie to stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które stanie się należne 
Wykonawcy za wykonanie całości robót.  

3. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata, ponad kwotę wynagrodzenia określoną  
w ust.1, z tytułu wzrostu cen.  

 
 10. Warunki płatności 

 
Ustala się następujące warunki płatności dla Budowa ścieżki pieszo - rowerowej po wschodniej stronie  
ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Metropolitarny System Tras 
Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” współfinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych. Inspektor nadzoru może wystawić fakturę dopiero po protokolarnie odebranych 
robotach budowlano-montażowych wykonanych przez Wykonawcę.        

2. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych. 
a. płatność ostatniej faktury nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego 

inwestycji,  
b. płatność każdej z faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wypełnionej faktury, 
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c. do każdej wystawionej faktury Inspektor nadzoru dołączy kserokopię protokołu odbioru robót 
budowlano-montażowych. 

3. Na fakturze zostaną wpisane następujące dane Zamawiającego: 
Gmina Murowana Goślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9 
62-095 Murowana Goślina 
NIP 777 31 59 427 

4. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.  
5. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie określonym przepisami prawa. 
7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia z należytego wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych 
      roszczeń z tytułu kar umownych. 
8.  Zamawiający prosi o wystawianie faktur w formacie  A4. 
 
 11. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 
1/ Cena -  80% 
2/ ilość prowadzonych nadzorów – 20% 

 
Sposób obliczenia: 
1/ cena brutto ze wzoru ( C) – 80% 
 
  najniższa oferta cenowa     x 80 
  cena badanej oferty 
 
2/ ilość prowadzonych nadzorów (N) – 20 % 
 
a/ prowadzone nadzory – 3 w okresie ostatnich 3 latach – 0 pkt. przyznanych, 
b/ powadzone nadzory  – 4 w okresie ostatnich 3 latach – 10 pkt. przyznanych, 
c/ prowadzone nadzory -  5 i powyżej w okresie ostatnich 3 latach – 20 pkt. przyznanych 
 

3/  Łączna  ocena punktów przyznana badanej ofercie – to suma punktów w poszczególnych kryteriach C+N 
4/ Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny  
             ofert, przyjmując zasadę, że 1% to 1 pkt. 
 
12. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 

a. formularz propozycji wg załączonego wzoru, 
b. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki: 

 posiadania uprawnienia do kierowania/nadzorowania robotami w poszczególnych branżach, 
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c. minimum 3 referencje dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego dla odpowiedniej branży 

 inżynieryjno - drogowej, 
 wodno - kanalizacyjnej, 

d. oświadczenie, że akceptuje wzór umowy. 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 

a. W cenę propozycji należy wliczyć: 
 wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (stawka oraz kwota). 
b. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  
c. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez 

niego wymogom. 
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14. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia  12 lipca 2019 roku do godz. 10.00 pisemnie  
w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie (62-095) przy placu 
Powstańców Wielkopolskich 9 w kancelarii. 

     Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. 
     Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem 
     upływu jej składania.  
     Dokumenty jakie należy załączyć do oferty: 

 .. propozycję cenową 
 .. referencje 
 .. wykaz nadzorowanych robót 

 
15. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie 
powiadomiony o terminie i sposobie podpisania umowy. 
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania ostatecznej propozycji cenowej. 

 
16 .Osoby do kontaktu: 

a. Wioletta Wojciechowska – inspektor ds. inwestycji: tel. 61 8923 615 
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl 
 
 
 
 
 
 
       Zastępca Burmistrza 
                                                                                         Miasta i Gminy Murowana Goślina 
 
       Krzysztof Oczkowski 


