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ZAPYTANIE OFERTOWE
Podlaski Oddział Straży Granicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
podczas prowadzenia robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa
zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”
polegającym na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery elektronicznej na odcinku zgodnie z
tabelą nr 1.
1. Zakres obowiązków i czynności wykonywanych przez inspektora nadzoru - zgodnie art. 25
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi
zmianami) oraz:
 cotygodniowe raportowanie z postępu prac na budowie,
 współpraca z przedstawicielem Inwestora,
 niezwłoczne informowanie Inwestora o problemach związanych z realizacją zadania
inwestycyjnego,
 obecność na budowie w zależności od potrzeb technologicznych procesu budowlanego i stanu
zaawansowania prac.
2. Osoba pełniąca nadzór inwestorski zobowiązana jest posiadać kwalifikacje i uprawnienia
budowlane w specjalności odpowiedniej do zakresu nadzorowanych robót budowlanych, tj.
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
i przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Inwestorowi dokumenty potwierdzające
posiadanie przez osobę pełniącą nadzór uprawnień i przynależność do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w ww. zakresie.
3. Inspektor nadzoru będzie przedstawicielem Inwestora upoważnionym do podejmowania
decyzji dotyczących zagadnień technicznych w ramach dokumentacji technicznej, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz zapisami umowy na realizację robót budowlanych, w
ścisłym porozumieniu z Inwestorem.
4. Do obowiązku inspektora nadzoru będzie należało również sprawdzenie kosztorysu
dotyczącego wykonania robót niestandardowych i dodatkowych, sporządzonego przez
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Wykonawcę bariery elektronicznej w oparciu o informatory kwartalne RMS wydawnictwa
Sekocenbud.
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu
bariery elektronicznej realizowane będzie w systemie projektuj i buduj.
Dostęp do treści zawartej umowy wraz ze szczegółowymi wymaganiami technicznofunkcjonalnymi zapewniony zostanie jedynie podmiotowi, z którym podpisana zostanie
umowa, w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 15-370 Białystok, ul. gen.
J. Bema 100.
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie ww. dokumentów w całości lub w części jest
zabronione.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych przy realizacji odcinków bariery
elektronicznej oraz dokonania ich komisyjnego odbioru przez Inwestora: do dnia 19
września 2022r.
Okres ważności oferty – 30 dni.
Kryteria oceny oferty – cena 100%.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca dysponuje osobą lub osobami posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności odpowiedniej do zakresu nadzorowanych robót budowlanych, tj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
i przynależącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Termin i sposób składania ofert:
ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 2),
oferta musi być sporządzona w języku polskim,
oferta musi być czytelna,
ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2022r. w formie podpisanego skanu
załącznika nr 2 na adres poczty elektronicznej wlii.podlaski@strazgraniczna.pl
Zamawiający wymaga złożenia oddzielnych ofert dla każdej ze specjalności.
Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej dla jednej ze specjalności.
Zamawiający odrzuci ofertę:
złożoną po terminie,
złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
Informacje dotyczące wyboru oferty / opis sposobu wyboru oferty:
oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
zamawiający będzie rozpatrywał cenę oferty brutto odrębnie dla każdej ze specjalności,
w wyniku prowadzonego postępowania planuje się podpisanie odrębnych umów na pełnienie
nadzoru dla każdej ze specjalności.

Tabela nr 1
Lp.
1

2

specjalność
telekomunikacyjna

specjalność
elektroenergetyczna

Opis odcinka budowy bariery elektronicznej
Budowa bariery elektronicznej na odcinku granicy państwowej od północnego
brzegu rzeki Bug, tj. rejonu zn. gr. 224 (GPS: 52°17'01.2"N 23°10'43.1"E) do
południowego brzegu rzeki Istoczanka, tj. rejonu zn. gr. 444 (GPS: 53°01'28.8"N
23°55'30.7"E) wraz z nw. łączami telekomunikacyjnymi do obiektów Straży
Granicznej:
–
granica państwa – budynek administracyjny SG w Kolejowym Przejściu
Granicznym w Siemianówce (za pośrednictwem istniejącej infrastruktury
Wojewody Podlaskiego),
–
granica państwa – budynek administracyjny SG w Drogowym Przejściu
Granicznym w Białowieży,
–
budynek administracyjny SG w Drogowym Przejściu Granicznym w
Białowieży – Placówka SG w Białowieży – w przypadku utworzenia
Lokalnego Stanowiska Nadzoru w PSG w Białowieży,
–
granica państwa – budynek administracyjny SG w Drogowym Przejściu
Granicznym w Połowcach,
–
granica państwa – Placówka Straży Granicznej w Mielniku.
Budowa bariery elektronicznej na odcinku granicy państwowej od północnego
brzegu rzeki Bug, tj. rejonu zn. gr. 224 (GPS: 52°17'01.2"N 23°10'43.1"E) do
południowego brzegu rzeki Istoczanka, tj. rejonu zn. gr. 444 (GPS: 53°01'28.8"N
23°55'30.7"E) wraz z przyłączami energetycznymi:
–
granica państwa – złącze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej
11-356 (miejscowość Zaleszany, gmina Michałowo),
–
granica państwa – złącze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej
03-752 (miejscowość Stare Masiewo, gmina Narewka),
–
granica państwa – stacja transformatorowa w Drogowym Przejściu
Granicznym w Białowieży,
–
granica państwa – złącze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej
03-926 (miejscowość Górny Gród, gmina Dubicze Cerkiewne),
–
granica państwa – stacja transformatorowa w Drogowym Przejściu
Granicznym w Połowcach,
–
granica państwa – złącze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej
03-668 (miejscowość Tokary, gmina Mielnik).

19. Płatność:
 Przelewem 30 dni od wykonania umowy i otrzymania faktury.
 Rozliczenie następować będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę
w kwotach proporcjonalnych do zakresu wykonanych prac potwierdzonych w protokołach
odbiorów przez kierownika budowy i/lub kierownika robót oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca nie może wystawić faktur przejściowych na łączną kwotę
przekraczającą 85% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
20. Dodatkowe informacje:
 Wszelkie koszty związane z realizacją umowy, tj. koszty wyżywienia, transportu,
zakwaterowania, itd. ponosi Wykonawca;
 Wykonawca uwzględni w ofercie fakt, że firma wykonująca roboty budowlane nie ma
ograniczeń w zakresie godzin realizacji prac, które w skrajnych przypadkach mogą być
prowadzone 24h/dobę przy każdych warunkach pogodowych i terenowych;
 Czas reakcji (tj. stawienie się do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w miejscu
wskazanym przez Inwestora) inspektora nadzoru w przypadku wezwania przez Inwestora
drogą mailową nie może przekroczyć 24 h od wezwania;




Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a także
zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy.
W przypadku gdy roboty budowlane na odcinku bariery elektronicznej oraz ich komisyjny
odbiór przez Inwestora nie zakończą się do dnia 19.09.2022r. Zamawiający może przedłużyć
termin realizacji czynności inspektora nadzoru inwestorskiego. Wówczas Wykonawcy będzie
przysługiwało wynagrodzenie za każdy kolejny dzień pełnienia nadzoru inwestorskiego
w kwocie wyliczonej zgodnie z poniższym wzorem:
𝑊𝑊
𝐾𝐷 =
𝐷𝑁
KD – kwota za dzień pełnienia nadzoru inwestorskiego po dniu 19.09.2022r.
WW – umowne wynagrodzenie Wykonawcy
DN – ilość dni liczona od dnia podpisania umowy do dnia 19.09.2022r.

21. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Podlaskiego Oddziału Straży
Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku do zawarcia
umowy.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z por. SG Krzysztofem
Andruszkiewiczem, tel. 85 7145123, kom. 721961208.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Projekt umowy
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wykonano w poj. egz.
Waszczuk, tel. 85 7145120
Dnia 23.06.2022r.

