
           Słupsk,14.02.2018 r. 

Szkoła Podstawowa nr 9  

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk 

 
 

zaprasza do składania ofert cenowych  

na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Budowa 

Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego o nawierzchni syntetycznej  

przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY 

Szkoła Podstawowa nr 9 

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk 

 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,poz.1579 

ze zm.) zwanej dalej "Ustawa" oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro, przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji na 

inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi zadania i czynności formalno-prawnych, 

m.in. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

realizowanej inwestycji,  tj.: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni 

syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku oraz pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie dotyczy wyboru Inwestora Zastępczego dla zadania  pn. Budowa 

Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej  

nr 9 w Słupsku, polegającego na wykonaniu:  

 

Budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę (dwa 

boiska), siatkówkę, o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonej cegły o wymiarach 

42x22 m wraz z ogrodzeniem oświetleniem i monitoringiem, chodnikiem (nawierzchnia z 

kostki betonowej) z obrzeżem.  

 

Zamawiający posiada dokumentację projektową boiska wraz z kosztorysem inwestorskim. 

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA ZASTĘPCZEGO 
 

1. Inwestor Zastępczy, pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego, działa w imieniu i na 

rachunek Zamawiającego jako jego pełnomocnik. 

 

2. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu 

zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

 

3. Inwestor Zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową. 



 

4. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób 

wykonujących prace na jego rzecz. 

 

5. Inwestor Zastępczy sprawuje nadzór inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy Prawo Budowlane. 

 

IV. OBOWIĄZKI  INWESTORA  ZASTĘPCZEGO. 
 

1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z 

umów zawartych przy jego udziale przez Zamawiającego na realizację przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

 

2. Roboty budowlane muszą zostać zakończone nie później niż do 31.08.2018. 

 

Inwestor zastępczy zobowiązany jest do szczegółowego wykonania następujących 

obowiązków: 
 

W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH 
 

1.Przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowań 

przetargowych w trybie zamówienia publicznego, na wybór wykonawcy  budowy boiska, 

zgodnie z wykonaną dokumentacją, tj.: 

 

1.1 Projekt budowlano-wykonawczy 

                Branża: Architektoniczna/Konstrukcyjna/Drogowa 

 1.2 Projekt budowlano-wykonawczy 

    Branża: Elektryczna 

 1.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 

 1.4 Kosztorys Inwestorski  

 1.5 Przedmiar Robót  

 

2. Ustalenie, w porozumieniu z Zamawiającym, warunków stawianych przyszłym 

wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, 

terminu wykonania zadań, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności, 

 

3. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy 

oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań oraz przedstawienia ich do 

zaakceptowania przez Zamawiającego, 

 

4. Udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, 

 

5. Zorganizowanie otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

 

6. Dokonanie oceny złożonych ofert, wybór wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą 

w świetle postawionych kryteriów i przedstawienie propozycji wybranej oferty do akceptacji 

przez Zamawiającego, 

 

7. Udzielanie odpowiedzi na pisma złożone przez wykonawców, udział w ewentualnych 

wniesionych przez nich odwołaniach, 

 

8. Doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych  oraz 



przedstawienie tej umowy do podpisu Zamawiającemu. 

 

 W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
 

1. Sprawdzenie kompletności i aktualności dokumentacji projektowej. 

 

2. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie od projektanta 

ewentualnych poprawek, 

 

3.  Uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych.  

 

W ZAKRESIE WYKONAWSTWA ROBÓT 
 

1. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 

 

2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy za wiedzą i przy 

udziale Zamawiającego, 

 

3. Ustanowienie osób odpowiedzialnych we wszystkich branżach występujących w inwestycji 

ze wskazaniem inspektora - koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

 

4. Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy, jej zgodności z 

dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, 

obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową 

o realizacji inwestycji, 

 

5. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i jakości wbudowywanych materiałów,  

 

6. Udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 

7. Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i 

rachunkowym, 

 

8. Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego 

i przedstawianie ich zamawiającemu, 

 

9. Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy,  

 

10. Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu 

z zamawiającym, 

 

11. Pozyskanie dokumentacji powykonawczej, 

 

12. Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym i wykonawcami robót, 

 

13. Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

roboty budowlane, 

 

14. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających 

odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 



 

15. Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i 

przekazanie inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający, 

 

16. Przygotowanie dla Zamawiającego dokumentów oraz wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu prac budowlanych (ustawa Prawo Budowlane z 

dn. 7.07. 1994 r.  z późn. zm.) 

 

17. Egzekwowanie usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych 

komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

 

18. Udział w rozruchu inwestycji. 

 

W ZAKRESIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 
 

1. Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z 

umową zawartą z Wykonawcą, 

 

2. Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez  wykonawcę robót, 

kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, 

 

3. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym kosztorysów robót, 

 

4. Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych za nienależyte lub 

nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty został 

zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie, 

 

5. Rozliczenie końcowe inwestycji, w tym przygotowanie dokumentów odbioru technicznego. 

 

NA ETAPIE RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI WYKONAWCY ROBÓT  
 

1. Egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunięcia potwierdzonych wad, 

zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą, 

 

2.Protokolarne stwierdzanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót, 

 

3.W razie sporu z Wykonawcą robót kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu 

Wykonawcy i doręczenie jej Zamawiającemu, 

 

4.Współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawcy robót 

roszczeń dotyczących rękojmi za wady, 

 

5. Uczestnictwo w nadzorowaniu przeglądów i inspekcji gwarancyjnych a także 

rozwiązywaniu sporów z Wykonawcą. 

 

 

 

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 

inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, 

zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 

 

 



 

V.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

 

1.1 Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

  

1.2 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia; 

 

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

1.4 Nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 

 

1.5 Profil działalności musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia 

 

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

 

2.1 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji wykonania zobowiązań umowy, 

  

2.2 Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat pełnił role Inwestora Zastępczego 

lub Inżyniera Kontraktu przy przynajmniej 1 inwestycji, 

 

2.3 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

 

3. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wg zasady spełnia-nie spełnia. 

  

Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które 

rozpoczęto i zakończono w okresie ostatnich 3 lat. 

 

4.Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery fax. oraz inne ustalenia niezbędne dla 

sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny. 

 

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty.  

 

2. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie umowy w 

szczególności wykaz kadry technicznej przeznaczonej do realizacji zamówienia wraz z 

aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego  

(do wykazu należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego oraz kserokopię uprawnień).  



 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.  

 

4. Wykaz zrealizowanych zamówień tożsamych w okresie ostatnich trzech lat: Role Inwestora 

Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu na inwestycjach:- w zakresie postępowań 

przetargowych na wybór Wykonawcy robót budowlanych. 

 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

6. Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu.. 

 

7. Oświadczenie iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

 

Uwaga! Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni 

któregoś z powyższych warunków zostanie wykluczony z postępowania.   

W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia musi być potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy - dołączyć pełnomocnictwo. 

 

VII. TRYB ZAMÓWIENIA: 

 

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.). 

 

2 .Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, 

bez podania przyczyn. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym 

dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

 

5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 

Szkoła Podstawowa nr 9  może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania 

ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej, na BIP 

Słupsk lub drogą mailową wszystkich Wykonawców, do których skierowano wcześniej 

zaproszenie do składania ofert. 

 

6 .Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Szkołę Podstawowa nr 9 do  

zawarcia umowy. 

 

7. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych i wariantowych 
 



VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@sp9.slupsk.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

Szkoła Podstawowa  nr 9 

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk  

do dnia 28-02-2018 do godziny 15 00 

 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01 marca 2018 r. 

 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

6. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.sp9.slupsk.pl  oraz 

www.bip.slupsk.pl 

IX. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena- 100 % 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.sp9.slupsk.pl i www.bip.slupsk.pl 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Jurkowska pod numerem telefonu 059 8422786 

oraz adresem email: sekretariat@sp9.slupsk.pl  

XII. ZAŁĄCZNIKI 
1.Formularz ofertowy  

2.Wzór umowy 

 

 

http://www.sp9.slupsk.pl/
http://www.sp9.slupsk.pl/

