
 

Marki, dnia 18.08.2021 r.  
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/09 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania 
rynku pn.: 
 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH 
ZADAŃ: 

a) Przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowej Krychów oraz 
 
b) Przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień  
 

W RAMACH PROJEKTU "WZMOCNIENIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ METAPOPULACJI 
WODNICZKI ACROCEPHALUS PALUDICOLA W POLSCE" 

 
 
 
Zadania będą realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 
 
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.otop.org.pl   
 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy,  
NIP: 957-05-53-373,  
KRS: 0000015808 
 
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą rozeznania rynku. 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Oznaczenia słownika CPV:  
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego 
 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje w latach 2017–2022 projekt pn. „Wzmocnienie 
południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”. Ogólnym celem 
projektu jest wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki poprzez odtworzenie 
odpowiednich dla ptaków warunków siedliskowych na historycznych lub potencjalnych obszarach 
występowania tego gatunku, w którym celu przeprowadzone zostaną działania renaturyzacyjne 
związane z odtworzeniem pierwotnego poziomu wody gruntowej (obniżonego na ogół na skutek 
melioracji odwadniających) oraz odtworzeniem struktury siedlisk odpowiedniej dla wodniczki na 



 

obiektach: 
a)  „Krychów” – działki nr 1/4, 1/31, 1/29, 1/8, 1/28, obręb ewidencyjny 0017 PGR Krychów, gm. 
Hańsk, pow. włodawski, woj. lubelskie. Powierzchnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
powierzchni “Krychów” - 162,7 ha, 
 
b) „Kamień” – 100, 101, 107, 108, z obrębu ewidencyjnego 0007 Kamień, gm. Kamień, powiat 
chełmski, woj. lubelskie. Powierzchnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obiekcie 
“Kamień” wyniesie 10,9 ha.  
 
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie dotyczyło robót budowlanych 
polegających na wykonaniu:  
a) „Krychów - 5 małych obiektów hydrotechnicznych – 5 zastawek drewnianych wyposażonych w 
ruchome szandory o zmiennej wysokości piętrzenia w każdym przypadku poniżej 1 m: 
 
• Wykonanie 5 zastawek piętrzących drewnianych na obiekcie Krychów; 
• Odcinkowe zasypanie 5 m rowu na obiekcie Krychów; 
• Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego) tj. dokumentacji 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 
• Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego ze szczególnym 

zastrzeżeniem warunków środowiskowych. 

Zaprojektowano budowle piętrzące na istniejących rowach melioracyjnych: zastawki piętrzące 
drewniane typu C-2 o szerokości przelewu 1 m, wysokości zamknięć od 0,86 do 0,99 m w łącznej 
ilości 5 szt. 

b) „Kamień” - 2 małe obiekty hydrotechniczne – 2 zastawki betonowe wyposażone w ruchome 
szandory o zmiennej wysokości piętrzenia w każdym przypadku poniżej 1 m. Przedmiot zamówienia 
obejmuje: 

• Wykonanie 2 zastawek betonowych na obiekcie Kamień; 
• Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego) tj. dokumentacji 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 
• Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego ze szczególnym 

zastrzeżeniem warunków środowiskowych. 

Zaprojektowano budowle piętrzące na istniejących rowach melioracyjnych: zastawki betonowe typu 
Z-3 z piętrzeniem o szerokości przelewu 60 cm, wysokości zamknięć 0,90 m w łącznej ilości 2 szt. 

Szczegółowy zakres robót nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru określa dokumentacja 
dotycząca postepowania nr 545/2021/07: „Przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji 
powierzchni projektowej Kamień w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej 
metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce” oraz postępowania 545/2021/08: 
„Przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowej Krychów w ramach 
projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w 
Polsce” dostępna na stronie: https://otop.org.pl/o-nas/praca-i-przetargi/ 
 
Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest:  

1) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
szczególności z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1186, z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy 



 

technicznej; 
2) kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem oraz uzgodnieniami w ramach 

wykonanych prac budowlanych; 
3) kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ oraz jego akceptacja; 
4) udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w 

toku realizacji zadania; 
5) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy; 
6) sprawdzanie, kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, 

w tym kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
oraz obowiązującymi normami, sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich 
dokumentów jakości (atestów, świadectw, jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, 
wyrobów itp. oraz zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z 
dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 

7) podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót budowlanych, w tym 
informowanie Zamawiającego o ryzyku niewykonania prac w terminie; 

8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad 
i usterek; 

9) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
10) dokonanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w końcowych 

czynnościach odbiorowych i przekazywaniu ich do użytkowania; 
11) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych 

do odbioru inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym; 
12) kontrolowanie rozliczenia budowy m.in. kosztorysów powykonawczych wraz z innymi 

dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa i w celu sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym 
rzeczywiście wykonanych prac; 

13) informowanie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail o zagrożeniach w 
realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu 
wykonania zadania; 

14) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nich wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz przepisami prawa; 

15) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac 
budowlanych, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu lub rzeczoznawców, w tym 
występowanie o udzielenie informacji; 

16) na wezwanie Zamawiającego, przekazane pocztą elektroniczną, stawianie się na placu 
budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

17) jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez 
Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkody, Inspektor Nadzoru ponosi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. 

 

 

 



 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Podstawowy termin pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla dwóch powierzchni: od daty 
zawarcia umowy do dnia 15.01.2022 r.  

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Inspektor nadzoru robót budowlanych musi posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane 
obejmujące co najmniej nadzorowanie robót w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez 
ograniczeń na podstawie: Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831) lub odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. Ponadto inspektor nadzoru musi być zrzeszony we właściwej Izbie 
Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby 
Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem.  
 

Ponadto inspektor nadzoru wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował 
należycie min. 1 usługę/i polegającą/e na nadzorze nad robotami budowlanymi hydrotechnicznymi 
lub melioracyjnymi przy śródlądowych budowlach hydrotechnicznych. 
 
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 
 
1.  Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – 

Formularz nr 1.  
2. Oferta - Formularz nr 2. 
3.  Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postepowaniu.  
4.  Klauzula RODO. 
  
W przypadku, gdy Oferent nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń, złożone 
dokumenty lub oświadczenia będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, co do ich prawdziwości 
Zamawiający może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie co najmniej 3 
dni roboczych od daty przesłania wezwania. Niezłożenie przez Oferenta lub mimo wezwania 
nieuzupełnienie w wymaganym terminie wymaganych dokumentów lub oświadczeń skutkuje 
odrzuceniem oferty. 
 
 
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY 
 
1.  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres e-mail: 

sviataslau.valasiuk@otop.org.pl oraz rachela.tonta@otop.org.pl. 
2.  Oferty winny być przesłane do dnia 26 sierpnia 2021 (do końca dnia).   
 



 

 
IX. INNE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA 
 
1.  Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego należy przesyłać pocztą elektroniczną na 

adres: sviataslau.valasiuk@otop.org.pl oraz rachela.tonta@otop.org.pl, lub kierować 
telefonicznie: 782 420 428, 785 473 373. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sviataslau 
Valasiuk, Rachela Tonta; 

2.  Z osobami wymienionymi w pkt. 1 można kontaktować się telefonicznie w dni robocze w 
godzinach 9.00 - 12.00.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez 
rozstrzygnięcia. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez wyboru 
oferty, w szczególności, gdy: 

a)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;   
b)  złożone oferty przewyższają zakładany budżet na realizację zamówienia; 
c)  w równoległych postepowaniach nr 545/2021/07 i 545/2021/08 nie zostanie wybrana firma 

budowlana; 
5.  Zamawiający informację o wyniku postępowania udostępni na swojej stronie internetowej 

https://otop.org.pl/ 
6.  Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać co najmniej nazwę wybranego Oferenta.  
 
 
 
 


