
 
 
 
 
 

Białystok, dn. 09.02.2021r.        
 
                                                                 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Białymstoku  
ul. J. Waszyngtona 17 
15-274 Białystok  

 
 

Zapytanie o informację cenową 
 
W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. 

J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu 

zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania jakim jest: 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa 

istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w 

formie zaprojektuj i wybuduj. 

 

Szczegółowy zakres prac budowlanych został umieszczony na stronie 

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/4eea55fb-1d20-40b7-b9a8-f687e274f73c 

 

 

 

1. Roboty budowlane nad którymi będzie prowadzony nadzór inwestorki to:  

 Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiórki obiektu, roboty murarskie  

i murowe, roboty izolacyjne, tynkowanie, instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 

pokrywanie podłóg i ścian, roboty wykończeniowe  

 Instalacje sanitarne dotyczą gazów medycznych, wentylacji mechanicznej, wod-kan i CO,  

 Instalacje elektryczne i teletechniczne  

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi w trzech 

specjalnościach ( 3 osoby)  

• konstrukcyjno – budowlanej, 

•  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych,  

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186  

t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) 

 

3. W ramach wykonywanej usługi inspektor nadzoru zobowiązany jest do realizacji zadań 

wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane tj: 

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ( art.25, 26 Prawa Budowlanego); 

- Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (art. 27 Prawa Budowlanego) 

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/4eea55fb-1d20-40b7-b9a8-f687e274f73c


- Prowadzenie w imieniu Zamawiającego wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, 

związanych z bezpieczeństwem pracy oraz w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych, 

związanych z realizacją robót budowlanych;  

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z 

wymaganiami Zamawiającego.  

  A w szczególności do zadań inspektora należy: 

I. Zapoznanie się z: 

 Założeniami dokumentacji projektowej a po wykonaniu jej zaopiniowanie  

  Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

 Z Umową z Wykonawcą robot budowlanych, w wyniku przeprowadzonego postępowania na 

wykonanie robót budowlanych oraz do przestrzegania w trakcie realizacji zapisów zawartych 

w tej Umowie 

 Udział w konsultacjach z Zamawiającym w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych 

 Przy udziale Wykonawcy robót budowlanych opracowuje wspólnie z nim harmonogram 

realizacji prac budowlanych, sprawdza go, akceptuje i przedkłada Zamawiającemu. 

 W trakcie realizacji robót budowlanych Inspektor nadzoruje prace budowlane zgodnie z tym 

harmonogramem oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia. 

 

II. Obowiązki Inspektora Nadzoru na etapie prowadzenia robót budowlanych: 

1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, 

projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

2. Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót oraz wbudowanych 

materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. 

3. Przeprowadzanie bieżącej kontroli robót budowlanych w częstotliwości zapewniającej 

skuteczny nadzór oraz potrzeby Zamawiającego i wykonawcy robót. 

4. Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego. 

5. W razie pilnej konieczności Inspektor Nadzoru zobowiązany jest stawić się na placu 

budowy bez zbędnej zwłoki. 

6. Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót 

i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji. 

7. Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy, przepisów p.poż 

i utrzymania porządku. 

8. Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodne z wymaganiami Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą i 

niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie. 

9. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika robót. 

10. Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 



wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych 

oraz przedstawienia wyników badań dotyczących prowadzonych robót budowlanych. 

11. Żądanie od Kierownika budowy lub Kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem 

na budowę. 

12. W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamia właściwy organ nadzoru 

budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa 

budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach 

technicznych. 

13. Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w 

sprawach związanych z realizacją robót budowlanych. 

14. Zatwierdzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, materiałów i urządzeń przewidzianych 

do zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnych z umową i 

dokumentacją projektową. 

15. Kontrola dokumentów jakości, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów, 

protokołów badań, protokołów pomiarów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do 

zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku 

zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich 

równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej. Po zakończeniu robót 

przekazanie Zamawiającemu powyższych dokumentów. 

16. Udział w naradach dotyczących postępu robót, w których uczestniczą przedstawiciele 

wszystkich zaangażowanych w realizację robót budowlanych stron oraz sporządzenie 

protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy. 

17. Egzekwowanie ustaleń z narad. 

18. Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, 

sprawdzanie ich zaawansowania i obowiązującym harmonogramem realizacji prac i 

udzielanie wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie. 

19. Zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót i ich 

archiwizowanie. 

20. Nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania 

opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu 

ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektu do eksploatacji. 

21. Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i 

dokumentowanie tych czynności. 

22. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych wadach, 

określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 

23. Sporządzenie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót. 

24. Poświadczenie terminu zakończeniu robót. 



25. Sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych 

dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót. 

26. Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach 

zapobiegawczych i naprawczych. 

27. Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w 

zakresie problemów mogących się pojawiać podczas prowadzenia robót budowlanych. 

28. Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie 

budowy. 

29. Sprawdzenie przekazanej od Wykonawcy robót budowlanych  dokumentacji projektowej 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU i w SiWZ i zaopiniowanie jej  

 

III. Obowiązki Inspektora Nadzoru związane z odbiorem obiektu i uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie: 

1. Przeprowadzenie kontroli przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz 

innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez 

wykonawcę robót. 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika 

budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy. 

3. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie 

dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacja związaną z nadzorowaną 

budową w formie ustalonej z Zamawiającym. 

4. Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 

5. Udział  w odbiorach końcowych nadzorowanych robót budowlanych. 

6. Udział w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 

IV.  Obowiązki Inspektora Nadzoru związane z rozliczeniem robót budowlanych. 

1. Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub określenie 

stopnia zaawansowanych prac i ich rozliczenie w przypadku wypowiedzenia umowy z 

Wykonawcą robót. 

2. Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót. 

  

4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

71520000 – 9 Usługi nadzoru budowlanego  

71247000 – 1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

71521000 – 6 Usługi nadzorowania placu budowy  

 
5. Do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi, posiadające wymienione poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 



a) Inspektor nadzoru robót budowlanych – 1 osoba, która posiada: 

-  uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 

odrębnych przepisów, 

- będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

(Dz.U.2019.0.1186)  

- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora robót 

budowlanych  

b) Inspektora robót elektrycznych – 1 osoba, która posiada: 

- uprawnienia do nadzoru robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

- będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

(Dz.U.2019.0.1186)  

- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora robót 

elektrycznych.  

c) Inspektora robót sanitarnych – 1 osoba która posiada:  

- uprawnienia do nadzoru robotami sanitarnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2019.0.1186) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych 

przepisów, 

- będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

(Dz.U.2019.0.1186)  

- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora robót 

sanitarnych.  

 
 

I. Termin realizacji usługi  - od daty podpisania umowy na roboty budowlane 
( planowane około 30 marca 2020 do końca trwania umowy z wykonawca robot budowlanych 
planowane do  30 czerwca 2023 r.) 
 

II. Termin złożenia oferty : do dnia 17.02.2020 r. do godz.15.00 w siedzibie Uniwersyteckiego 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17  – kancelaria Szpitala 
pom. 6124 lub Dział Eksploatacji  pom.60022 lub drogą mailową: dt@udsk.pl 

 

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. 
 

III. Kryterium oceny oferty: 100 % cena 

 



Cenę oferty obliczyć w następujący sposób: 
Podać sumę netto i brutto za realizację całej usługi uwzględniając czynny udział w 
przeglądach gwarancyjnych i w przeglądzie pogwarancyjnym (okres gwarancji 60 miesięcy 
udzielonej przez Wykonawcę robot budowlanych) 

 
IV. Osoba kontaktowa:  Ireneusz Dębowski  85 74 50 564 

 
V. Zamawiający umożliwi na wniosek oferenta przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 

VI. Płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego na podstawie dwóch faktur w tym jednej 
częściowej  sukcesywnie do postępu robot budowlanych (nie przekraczającej 50 % faktura 
częściowa) 

 

 
 
  

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak 

również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania. 


