
Łódź, dnia 17.02.2022 r.
RGRiOŚ.272.2.6.2022

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI PLANOWANYCH INWESTYCJI 

NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO
WSCHODNIEGO W 2022 R.

prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert dla zamówienia o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.póz. 1129 z późn. zm.) określonego w art. 2 ust. 1 
pkt 1, do którego nie stosuje się procedur określonych w ww. ustawie.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji 
na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r.
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 71-24-70-00-1

2. Zamawiający
Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.

3. Opis stanu istniejącego
Drogi powiatowe na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zaliczone są do klasy 
technicznej „Z" - drngi zbiorcze. Wszystkie drogi powiatowe są jednojezdniowe.

4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

przy realizacji inwestycji drogowych w 2022 r., w których inwestorem jest Powiat 
Łódzki Wschodni. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego obejmuje przebudowę, 
rozbudowę i remonty istniejących dróg powiatowych oraz budowę elementów dróg 
jak chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia odwodnienia dróg, urządzenia 
inżynierskie i bezpieczeństwa ruchu drogowego za wyjątkiem części instalacji 
elektrycznych tych urządzeń. Planowane w 2022 r. zadania inwestycyjne 
na drogach obejmują obecnie 5 zadań przewidzianych do realizacji w dziewięciu 
inwestycjach, każda w innej lokalizacji o łącznej przewidywanej wartości (brutto) 
w kwocie 16,67 min zł. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zadań, 
a także ich łącznej wartości w ciągu roku budżetowego w granicach [-66% - +33%].

4.2. Zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego
Zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 
i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 2351 
z późn. zm.). Ponadto Zamawiający wymaga uczestniczenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego w czynnościach przekazania placu budowy oraz odbiorach 
częściowych i końcowych inwestycji, a także prowadzenia rozliczenia budowy i jej 
etapów.



5. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30.12.2022 r. W przypadku inwestycji 
niezakończonych z końcem bieżącego roku, umieszczonych w wykazie wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego termin wykonania zamówienia może być 
przedłużony do zakończenia realizacji inwestycji lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023r.

6, Kryterium oceny ofert
Zamawiający ustala wyrażoną w procentach (do drugiego miejsca po przecinku) wartość 
brutto usługi odniesioną do kwoty brutto udzielonych zamówień na roboty budowlane na 
drogach powiatowych w 2022 r. jako jedyne kryterium oceny oferty.

7. Warunki udziału w postępowaniu
7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą 

oraz dysponujący osobami uprawnionymi do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego na drogach co najmniej klasy technicznej „Z".

7.2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - 
w tym okresie, pełnili funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 
dwóch drogach publicznych o wartości robót co najmniej 1000000,00 zł brutto każda 
oraz załączą dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi. Dowodami mogą 
być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
wykonano usługę. Zamawiający nie wymaga ww. dowodów w przypadku 
wykonywania usługi na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub Gmin 
wchodzących w skład Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

8. Zawartość oferty
8.1. Wypełniony formularz oferty (zał. nr 1 do ogłoszenia),
8.2. wykaz robót budowlanych zgodnych z wymaganiami określonymi w pkt 7.2,
8.3. referencje lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 7.2,
8.4. kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia stwierdzającego przynależność 

do właściwej izby samorządu zawodowego,
8.5. 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 na 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
Ocena spełnienia warunków nastąpi wg formuły: "spełnia" - "nie spełnia".
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą wg zasady określonej w pkt 6.

9. Dodatkowe informacje dla Oferenta



9.1. Wartość brutto usługi za pełnienie nadzoru inwestorskiego w konkretnym zadaniu 
inwestycyjnym zostanie ustalona każdorazowo po zawarciu umowy z wykonawcą 
robót budowlanych jako iloczyn wyrażonej w procentach (zgodnie z pkt 6) wartości 
usługi i wartości brutto kontraktu zawartego z wykonawcą robót.

9.2. Zamawiający zawrze umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym, o wartości do kwoty 
stanowiącej iloczyn wyrażonej w procentach (zgodnie z pkt 6) wartości usługi 
i łącznej przewidywanej wartości planowanych w 2022 r. wydatków na inwestycje 
drogowe na drogach powiatowych z uwzględnieniem 33% zwiększenia nakładów 
w ciągu roku budżetowego (zgodnie z ppkt 4.1).

9.3. Płatności nastąpią każdorazowo przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni 
od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury po sporządzeniu protokołu 
końcowego odbioru robót w każdym zakończonym zadaniu inwestycyjnym, lub 
protokołu częściowego odbioru robót w przypadku etapowania realizacji inwestycji.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych wartość usługi 
zostanie obliczona zgodnie z ppkt 9.1. z uwzględnieniem procentowego 
zaawansowania robót na podstawie „inwentaryzacji robót w toku" i kosztorysu 
powykonawczego przerwanych robót.

9.5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (nie 
dającej się przewidzieć w terminie zawarcia umowy) wartość usługi zostanie 
obliczona zgodnie z ppkt 9.1. z uwzględnieniem procentowego zaawansowania robót 
na podstawie wpisów w dzienniku budowy lub dzienniku robót.

9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez 
podania przyczyny.

10. Termin i forma składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. do godz. 1500

- osobiście na piśmie w biurze podawczym korespondencji w siedzibie zamawiającego, 
90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3, (VI piętro)

- faxem: nr 426329311,
- email:  (nie wymaga się zabezpieczenia oferty złożonej 

drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym),
powiat@lodzkiwschodni.pl

Oferta złożona na załączonym druku powinna zawierać:
1) cenę brutto usługi,
2) wykaz robót budowlanych zgodnych z wymaganiami określonymi w pkt 7.2,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania przedmiotu zamówienia.
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