Szczecin, 30.05 .20I 4 r.

przy
Sprawa: oferta na Sprawow anie nadzoru inwestorskiego w branŻy elektrycznej
budynku Kontrasty wraz ze
realizacji zadaniainwestorskiego p.n.:
',Przebudowa
Szczecinie
w
zmianąsposobu uz1tkowania''

z
Stowarzyszęnie Pomocy Dzieciom i MłodzieżyNiepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęczd'
w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

siedzibą

z

zachowaniem zasady konkurencji

na

sprawowanie nadzoru inwestorskiego

branży elektrycznej przy realizacjt zadania inwestycyjnego p.rt',, ,,Przebudowa
zmianą sposobu użytkowania''
budyŃu Kontrasty wtaz Ze

w

w Szczecinie, ul WawrzYniaka

7

a.

Zakr es p rac wynikaj ących z nadzoru inwesto rskie

1.

go

:

nad pracami
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej
p.n':
zwląZanymi z robotami budowlanymi przy rea|izacji zadania inwestorskiego

zmianąsposobu uż1tkowania'' w Szczecirie'
,,Przebudowa budynku Kontrasty wIazze
iz o ile
w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2014 r.. z zastrzęŻeniem'
ZLeceniobiorca
termin zakohczenia pracy przez Wykonawcę ulegnie przedłuŻeniu, to
jednak niz do 30 listopada
będzie sprawował swoją funkcję do tego momentu, nie dłużej

Ż0I4 r..

2.

kontroii zgodnoŚci
Reprezentowanie Zamawiające go na budowie poprzezsprawowanie
robót
jej realizacjr z projektem i decyzją o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszeniem

przepisami i zasadarn
niewymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi
pomiędzy Zanawia1ącym i
wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej
Wykonawcą robót budowlanych'

3.

W szczególnoŚci:

z dnia7
zgodni e zzapisami art'25 i 26 ustawy
inwestorskiego
nadzoru
Pełnienie
1)

Iipcaj99lrokuPrawoBudowlane(tj.Dz.I].zŻO1Onr243poz.1623zpoŻn.
zm.)wbranŻyelektrycznejwzakresie:wewnętrznychinstalacjielektrycznych,
oświetleniawewnętrznego,oświetleniazewnętrznego,instalacji
znych''' ;
telekomunikacyjnych, teletechnic

2)StaławspoŁpracazZamawiającympolegającanainformowaniuowszystkich
procesu
i organizacyjtychpojawiających się w trakcie
problemach technicznych

3)

budowy i o sposobi e ich zaŁatwienia;
zmtan dotyczących wartościi zakresu
Uzgadni at'ie z Zamawiając5łn wszelkich
nadzorowanych robót;

4)WnioskowanieoakceptacjęZamaułiającegowe
zw\ązanych

z

kotie czno śc\ązac\ąg

wynikaj ący ch z Żąduh Wykonawcy

ani

a

do datko wy

wszystkich PrzYPadkach

ch zob owiązań finans owych,

;

5)BieŻącepowiadamiarrieZamavłiającegoowszelkichzaniedbaniachWykonawcyw
i technologicznych orazrealtzacji
w tym o zmianach materiałowych
real\zacjirobót,

robótbudowlanychprzezWykonawcęniezgodniezharmonogmmemrzeczowofinansowYm;

6)Sprawdzaniejakościzastosowanychmateriałówbudowlanychwwykonywanych
przez
zapobieganie wykorzystania
szczególnoŚci
w
budowlanych,
robotach

WykonawcęmateriałówoinnychparametrachnlŻwynikatozdokumentacji

projektowej,wadliwychlubniedopuszczonychdoobrotuistosowania
w

budownictwie;

!

1

---^.^-.^L

7)Potwierdzeniei1ościijakościfaktyczniewykonanychrobotorazusuilęc1a

wad.

8)Udziałwsporządzaniuwnioskówokoniecznościwykonaniarobotdodatkowych
i zamiennYch;

9)UdziaŁwnaradachnabudowie,polegĄącynaomówieniuzgodnościprzebiegu
budowyzobowiąĄącymharmonogramemrzeczovło.ftnansowym,zgŁaszativ
uczestników
technicznych wymagających decyzji

i

rozwiązytvaniu prob1emów

Procesu budowlanego;

lO)Prowadzenie korespondencji

z

wykonawca otaz sprawdzanie prawidłowości

prowadzenia dokumentacj i budowy doty czącej robót brawŻy elektrycznej

11)Pisemne zatwierdzanie obmiarów wykonanych robót

i

;

protokołów częściowego

odbioru robót' sporządzanychprzezWykonawcę w branży elektrycznej w zakresie:

wewnętrznych instalacji elektrycznych, oŚwietlenia wewnętrznego, oświetlenia
zewnętrznego, instalacj i te|ekomunikacyj nych i teletechni cznych.
12)

. .;

Pisemnę zatwierdzenie odbioru prac zanikowych i ulegających zakryciu,

l3)Dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót przez Wykonawcę w brarrŻy
elektrycznej w zakresie: wewnętrznych instalacji elektrycznych, oŚwietlenia
wewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego, instalacji telekomunikacyjnych i
teletechnicznYch. ".;

I4)Udział przy usuwaniu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie trwania
okresu gwarancji;
1

5)

Udział w przeglądach gwarancyjnych;

jak i w
16)Rozstrzyganie kwestii technicznych danej inwestycji w czasie jej trwania
okresie gwarancji.
Za1<ręs

_
prac obejmujący przedmiotową inwestycję zawiera się w dokumentacji projektowo

kosztorysowej

i jest do

wglądu na teręnie siedziby Zamawiającego

pzy ul

Bohaterów

Warszawy 27b w Szczecinię, w godzinach do uzgodnienia'

Na termin reaIizacji zadania, poiegającego na SpIawowaniu nadzoru inwęstorskiego składają
się następuj ące elementy:

1)

data podpisania umowy z wykonawcą;

Ż) czas wykonania inwestycji;
3) dokonanie odbiorów końcowych;

4)

udziil.w przeglądach gwarancyjnych tj. trzy lata od daty oddania obiektu do
użytkowania

4.

100%
PłatnośóZa sprawowanie nadzoru będzie się odbywała w następujący sposób:

kwoty ofertowej po odbiorze końcowym robót budowlanych w zakresie branży
elektrycznej.

ofertę zawierĄącą cenę netto, podatek
4 czerwca}Ol4r.

VAT i cenę brutto

dnia
na\eŻy załoŻyć' w terminie do

( środa )'

Sposób zŁoŻeniaoferty ( do wyboru):

1)wsiedzibieStowarzyszeniaPomocyDzieciomiMłodzieżyNiepełnosprawnej
- 15:00'
Wars zawy Żlb'w godzinach 10:00
Ruchowo ,,Tęczd'przy ul' Boh'
na adres tecza@tegza'or g'pl

Ż) przesŁan\e

po cztąelektroniczną

Dzieciom i
udzieli prezes stowarzyszenia Pomocy
Dodatkowych informacji w sprawie

MłodzieŻyNiepełnosprawnejRuchowo,,Tęczd,p.AlicjaZołotuchotel.91484307Ż,

Stowanyszenie Po

