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Jelenia Góra, 18.11.2019 r.
Znak sprawy: MZDiM-UE.271.43.3.2019 r.
L.dz. 7931
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej,
sanitarnej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa węzła
przesiadkowego przy ul. Cieplickiej – Osiedle Orle w Jeleniej Górze”
W ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją
robót w zakresie branży elektrycznej , sanitarnej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej – Osiedle Orle w Jeleniej Górze”.
Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w
Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17
w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”
Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
−
−

Nadzorowane roboty budowlane realizowane będą na podstawie decyzji - Zezwolenie na
Realizację Inwestycji Drogowej.
Inwestycja objęta przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego realizowana będzie na
podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych.

Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r.
- termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 24.07.2020 r. (data zgłoszenia kierownika
budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego),
- termin zakończenia umowy – do dnia 31.07.2020 r. (data podpisania protokołu końcowego
odbioru robót budowlanych).
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, pok. 1
(sekretariat), 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada
2019 r. do godz. 11:00
5. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 2, 58-500
Jelenia Góra, Polska, w dniu 26 listopada 2019 r. godz. 12:00.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym
wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
i wykształcenie niezbędne do wykonania zadania dla podanych niżej stanowisk:
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− Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych posiadający:
• uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń.
• doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 1 roboty obejmującej roboty
elektroenergetyczne związane z budową linii elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz
oświetlenia drogowego.
− Inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych posiadający:
• uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
• doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 1 roboty obejmującej roboty
związane z wykonaniem infrastruktury sanitarnej w tym wodociągu lub kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej o łącznej długości powyżej 200 m każda.
− Inspektor nadzoru inwestorskiego robót teletechnicznych posiadający:
• uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
• doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 1 roboty obejmującej roboty
teletechniczne w tym budowa lub przebudowa doziemnych linii, linii światłowodowych i
odtworzenia napowietrznej linii kablowej o długości 50 m.
1. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1186 z
późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018.2272
z późn. zm.).
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje
zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez osoby wskazane
przez Wykonawcę.
Uwaga:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
kserokopię uprawnień określonych w pkt 6 zapytania ofertowego wraz z aktualnym
wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100% ceny.
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8. Wzór oferty - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
10. Sposób przygotowania oferty:
▪ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
▪ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Miasto Jelenia Góra – Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra
Oferta na zadanie pn.:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej,
sanitarnej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa węzła
przesiadkowego przy ul. Cieplickiej – Osiedle Orle w Jeleniej Górze”
W ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
Nr postępowania: MZDiM-UE.271.43.2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 26 listopada 2019 r. godz. 12:00
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Pani Monika Turkiewicz, tel. 75 64 20 037, e-mail: mturkiewicz@jeleniagora.pl

Piotr Cichowski
p.o. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

