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Nr wniosku 

 

RPOP.05.01.00-16-0005/19 
 

 

Nr umowy 

 

RPOP.05.01.00-16-0005/19-00 

 

Tytuł projektu 

 

Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie 

Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych  

na przykładzie OLO w Woskowicach Małych 

 

Beneficjent 
 

 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

 

Zaproszenie do składania ofert/ ogłoszenie* 
 

1.  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO - Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego, realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującego 

obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i 

rozliczeniem zadania inwestycyjnego – robót budowlanych „Przebudowa 

zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych” ( nazwa postępowania ) 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowanego w imieniu i na 

rzecz zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i 

kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego: 

„Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych”. 

2) Zadanie inwestycyjne realizowane jest  w ramach projektu osi Priorytetowej V Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

3) Prace związane z przebudową zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych będą przeprowadzane na terenie zespołu 

pałacowo-parkowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, dz. nr 26/45, który jest 

wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego pod nr 1054/65 i 58/81. Zakres 

prac obejmuje: wycinkę i pielęgnację drzew, wprowadzenie nowej zieleni, wykonanie 

alejek parkowych oraz wprowadzenie małej architektury – szczegółowy opis inwestycji 

dostępny na stornie internetowej Ośrodka: http://olo.biuletyn.info.pl/246/3zp2020-

przebudowa-zagospodarowania-terenu-palacowo-parkowego.html. 

4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, projektem budowlanym rewitalizacji zabytkowego parku, przedmiarami 

robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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(STWiORB), decyzją Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.321.350.2019 z dnia 

26.11.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, 

pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 620/N/2017 z dnia 

02.08.2017 r., decyzją Konserwatora Zabytków nr 741/N/2019 z dnia 08.08.2019 r. 

zmieniająca pozwolenie nr 620/N/2017 z dnia 02.08.2017 r., decyzją Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 112/A/2019 z dnia 17.07.2019 r. na 

prowadzenie badań archeologicznych, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia 

oraz obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej. 

5) Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski:                                                       

1) nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania „Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-

parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”, zgodnie z dokumentacją 

projektową,  

2) organizacja i koordynacja realizacji zadania w zakresie robót budowlanych, wymienionych w 

umowie z Wykonawcą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót Wykonawcy,  

3) analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji, sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji prac z pozwoleniem na budowę, z dokumentacją projektową, wnioskami 

konserwatorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego, 

4) kontrolowanie jakości robót oraz jakości stosowanych materiałów i urządzeń celem uniknięcia 

zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - 

zatwierdzenie, sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramu robót Wykonawcy, w zakresie prac 

określonych w umowie z Wykonawcą, 

5) informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych 

dodatkowych lub zamiennych, nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych 

robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą 

robót oraz jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

6) sprawdzenie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót posiadają kwalifikacje 

oraz uprawnienia do prowadzenia prac - jeżeli takie są wymagane,  

7) egzekwowanie od Wykonawcy robót i przedstawianie na każde żądanie Zamawiającego, 

dokumentów\dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, a także 

sprawdzenie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa i 

certyfikaty, 

8) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla inwestycji oraz wyceny robót, 

9) organizacja i prowadzenie narad technicznych i innych spotkań zwoływanych przez 

Zamawiającego na wniosek Inspektora nadzoru lub Wykonawcy robót oraz ich protokołowanie,  

10) dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową, wnioskami 

konserwatorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, został wykonany,  
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11) sprawdzanie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalania wykonanych zakresów robót – 

w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,  

12) sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót podlegających odbiorowi częściowemu – 

w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,  

13) sprawdzanie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od 

daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia 

gotowości do odbioru,  

14) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia 

wynika z przepisów szczególnych,  

15) wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania    

nieprawidłowości lub zagrożeń,  

16) egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

17) wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja może wywołać  zagrożenia 

życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne, a także spowodowała 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę lub 

pozwoleniem na prowadzenie prac i robót przy obiekcie zabytkowym, wskazywanie możliwości 

powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,  

18) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania 

powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,  

19)  uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych,  

20) przyjęcie od Wykonawcy robót skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej 

dotyczącej robót, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji oraz 

zatwierdzenie,  

21) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, odbiorze                                                   

pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych bez domagania się dodatkowej zapłaty,  

22) weryfikację, analizę i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę  

w związku z realizacją zadania, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych 

elementów, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów budowlanych wadliwych 

oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  

23) współuczestnictwo w bieżącym i końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych” w zakresie finansowym i rzeczowym oraz sporządzenie dokumentów 

wymaganych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, przestrzeganie zasad promocji projektów 

współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Opolskiego na lata 2014 – 2020, 

25) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych – uzupełniających prowadzenie nadzoru nad ich 

realizacją, za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym wskaźnikiem  procentowym od wartości 

netto zamówienia uzupełniającego, nie wyższym niż określonym dla zamówienia podstawowego.  

6) Zamawiający wymaga dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych;       

7) Przyjmuje się ilość niezbędnych wizyt w terenie – w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2   razy 

w ciągu tygodnia. Wykonawca zobowiązany będzie dokumentować swoje wizyty na placu budowy 
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wpisami w dzienniku budowy wraz z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego 

sprawdzone.  

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

 

3.  Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego prac objętych umową, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania 

protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. Zakładany termin zakończenia inwestycji: 31.08.2021 r.  

4. Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić Wykonawca: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

Na dzień złożenia oferty spełniają warunki dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że 

dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj: 

- osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej, 

- osobą spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z 

późn. zm.)- osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa 

budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania 

funkcji. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony na podstawie wykazania 

realizacji minimum dwóch zamówień, przedmiotem których były usługi inwestorskie 

w branży ogólnobudowlanej polegające na nadzorze nad realizacją robót 

budowlanych na zabytku nieruchomym (rozumianym zgodnie z definicją podaną w 

ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz.U. 

z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego 

okresu, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
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zamówienia zostały wykonane. 

 

5. Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą 

kontaktować się w sprawie zamówienia:  

Anna Rohatyńska  tel.: 77 419 65 22. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z 

zachowaniem formy pisemnej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z 

niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, fax 77419 65 

22 wew. 29, e-mail: anna.rohatynska@olowoskowice.pl 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7)   Kryteria oceny ofert: 

a)    cena*; 

b)    termin realizacji / czas dostawy*;  

c)    gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*;  

d)    płatności (warunki, terminy itp.)*;  

e)    jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;   

f)    wiedza / doświadczenie* 

 

Sposób obliczenia ceny 

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cenę 

wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz 

przeprowadzonej wizji lokalnej. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich 

(PLN), oraz musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 

wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych 

mailto:anna.rohatynska@olowoskowice.pl
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z realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych usług, niezbędnych do realizacji 

zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 

Ceny wskazane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT. 

Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 

Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 

zamówienia. 

Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 

106 z późn. zm.) 

Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną. Oferta najkorzystniejsza to 

oferta, która uzyska 100 punktów. 

Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilość 

punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru : 

 

                                            cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 % 

                                                 cena oferty ocenianej brutto 

 

8) Pozostałe informacje 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

powyższych dokumentów wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 
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9) Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub 

adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana:  

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu oferty dołączonym do niniejszego 

zaproszenia (zał. nr 1),  w ofercie należy wskazać wartość netto i brutto usługi.  

Termin składania ofert: do 04.09.2020 r., do godz. 10:00. Oferty należy składać w formie 

elektronicznej na adres: anna.rohatynska@olowoskowice.pl, (oferta wraz z załącznikami przesłana w ten sposób 

powinna być podpisana, zeskanowana -format .pdf i dołączona do treści maila lub opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (decyduje data i godzina faktycznego 

wpływu na skrzynkę Zamawiającego). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie skrzynek poczty 

elektronicznej, które mogłoby wpłynąć na nieterminowe wpłynięcie oferty do Zamawiającego, a także wadliwy format 

załączonej do maila oferty, w szczególności uniemożliwiający jej odczytanie przez Zamawiającego) lub papierowej 

na  adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. 

Płacowa 15, 46-100 Namysłów, w kopercie z dopiskiem „Oferta na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego – rewitalizacja parku”. 
 

 

/-  /W zastępstwie Dyrektora 

         Kierownik Oddziału  

          Terapii Uzależnień 

       OLO Woskowice Małe 

                                                                                                             Specjalista Psychoterapii Uzależnień  

                                                                                                            mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska 

                                                                                                          26.08.2020 r. 

Załączniki:  

Zał.1 - Formularz oferty. 

Zał.2 - Projekt umowy. 

Zał.3 - Klauzula informacyjna.  

mailto:anna.rohatynska@olowoskowice.pl
http://olo.biuletyn.info.pl/download/attachment/576/zal1-formularz-oferty.pdf
http://olo.biuletyn.info.pl/download/attachment/577/zal2-projekt-umowy.pdf
http://olo.biuletyn.info.pl/download/attachment/575/klauzula-informacyjna.pdf

