
Szczecin, 30.05.2014 r.

Sprawa: oferta na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branŻy sanitarnej przy

rcalizacji zadania inwestorskiego p.n.: ,,Przebudowa budynku Kontrasty wraz zę

zmianą sposobu użytkowania'' w Szczecinie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza" z

siedzibą w Szczecinie zaptasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

z zachowaniem zasady koŃurencji na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

wbranŻy sanitarnej przy realizacjizadaniainwestycyjnego p.n.'' ,,Przebudowa budynku

Kontrasty wtazze zmianą sposobu użytkowania'' w Szczecinie, ul Wawrzyniaka7a'

Zakr es p rac wynikaj ą cych z nadzoru inw estorskie go :

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branŻy sanitarnej nad pracami

związanymi z robotami budowlanymi przy reaIizacji zadaria inwestorskiego p.n.:

,,Przebudowa budynku Kontrasty wtazze zmianą sposobu uŻytkowania'' w Szczecinie,

w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2014 r.. z zastrzeżeniem, iż o ile

termin zakonczenia pracy przęZ Wykonawcę ulegnie przedłuŻeniu, to Zleceniobiorca

będzie sprawował swoją funkcję do tego momentu, nie dłużej jednak niż do 30 listopada

Ż0I4 r..

Reprezentowanie Zamawiającego nabudowie poprzezsprawowanie kontroli zgodnoŚci

jej realizacji z projektem i decyzją o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszeniem robót

niewymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i

Wykonawcą robót budowlanych w zakresie branży sanitamej.



3. W szczególności:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami art.25 i 26 ustawy z dnia]

|ipca 1994 roku Prawo Budowlanę (t.1. Dz. U. z Ż0I0 nr 243 poz. 1623 z poźn'

zm.) w branŻy sanitarnej w zakresie: instalacji wewnętrznej wodno _

kanalizacyjnej, instalacji c.o. i c.t. (zasilanianagrzewnic(, instalacji wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji ...;

Stała współpraca z Zamawiającym polegająca na informowaniu o wszystkich

problemach technicznych i orgarizacyjnych pojawiających się w trakcie plocesu

budowy i o sposobi e ich zaŁatwienia;

IJzgadniartie z Zamawiającym wszelkich zmiarl' dotyczących warlości i zakresu

nadzorowanych robót;

4) Wnioskowanie o akceptację Zamawiającego we wszystkich przypadkach

związany ch z koniecznością zaciągania dodatkowych zobowi ązan finansowych,

wynikaj ący ch z żądań Wykonawcy ;

BieŻące powiadamianię Zamavłiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy w

rcalizaĄirobót, w tym o zmianachmateriałowych i technologicznych orazrealizacjt

robót budowlanych ptzez Wykonawcę niezgodnie z harmonoglamem rzeczowo-

finansowym;

Sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów budowlanych w wykonywanych

robotach budowlanych, w szczególności zapobieganie wykorzystania przęz

Wykonawcę materiałów o innych parametrach niz wynika to z dokumentacji

projektowej, wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie;

Potwierdzenie ilości i jakości faktycznie wykonanych robót oraz usrrnięcia wad.

TJdział w sporządzaniu wniosków o konieczności wykonania robot dodatkowych

i zamiennych;

IJdział w naradach na budowie, polegający na omówieniu zgodności przebiegu

budowy z obowlązującym harmonogramem rzeczowo-ftnansowym, zgłaszaniu

i rozvłiązywaniu problemów technicznych wymagających decyzji uczestników

procesu budowlanego;
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l0)Prowadzenie korespondencji z wykonawca Oraz sprawdzanie prawidłowości

prowadzenia dokumentacj i budowy doty czącej robót branży sanitarnej ;

11)Pisemne zatwierdzanie obmiarów wykonanych robót i protokołów częściowego

odbioru robót' sporządzanych przez Wykonawcę w branŻy sanitamej w zakresie:

instalacji wewnętrznej wodno _ kanalizacyjnej, instalacji c.o. i c.t. (zasilania

nagrzewnic(, instalacji wentylacji męchanicznej i klimatyzacji ...;

12) Pisemne zatwierdzenie odbioru prac zanikowych i ulegających zakryciu,

l3)Dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót przęz Wykonawcę w branzy

sanitarnej w zakresie: instalacji wewnętrznej wodno -kanalizacyjnej' instalacji c.o.

i c.t. (zasilania nagrzewnic(, instalacji wentylacji mechanic znĄ i klimatyzacji . . .;

I4)UdziaŁ przy usuwaniu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie trwania

okresu gwarancji;

I 5) U dział w prze gIądach gwarancyj nych;

16)Rozstrzyganie kwestii technicznych danej inwestycji w czasie jej trwania jak i w

okresie gwarancji.

Zakręs prac obejmujący przedmiotową inwestycję zawiera się w dokumentacji projektowo _

kosztorysowej i jest do wglądu na terenie siedziby Zamawiającego przy ul Bohaterów

Warszawy 27b w Szczecinie, w godzinach do uzgodnienia.

Na termin realtzacji zadania, polegającego na Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego składają

się następujące elementy:

1) data podpisania umowy z wykonawcą;

2) czas wykonania inwestycji;

3) dokonanie odbiorów końcowych;

4) udziaŁ w przeglądach gwarancyjnych tj. trzy lata od daty oddania obiektu do

użytkowania

4. Płatnośó Za Sprawowanie nadzoru będzie się odbywała w następujący sposób : IOOLń

kwoty ofertowej po odbiorze końcowym robót budowlanych w zakresie branży

elektrycznej.

ofertę zawierającą cenę netto' podatek VAT i cenę brutto t'nleży założyc w terminie do dnia

4 częrwca2014r. ( środa ).



( Sposób złoŻeniaoferty ( do wyboru):

w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i MłodzieŻy Niepełnosprawnej

Ruchowo ,,Tęczd'przy ul. Boh. Warsza-wy Ż7b, w godzinach 10:00 - 15:00.

przesłanie pocztą elektroniczną na adres tecza@tecza.ot g.p|

Dodatkowych informacji w sprawie udzieli prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i
MłodzieĘ Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza" p. Alicja Zołotucho tel. 91 484 30 7Ż.
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