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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
nad prowadzonymi robotami na zadaniu pn. „MontaŜ systemu solarnego w Domu 
Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach”. 
 
 
Informuję, Ŝe w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, 
Powiat Szydłowiecki zawarł z Wykonawcą – Januszem Białkiem zamieszkałym 
ul. Piastowska 13/16, 26-600 Radom umowę na wykonanie zamówienia o nazwie 
,,Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami 
na zadaniu pn. „MontaŜ systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 
w Łaziskach”. 
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 

nad prowadzonymi robotami na zadaniu pn. „MontaŜ systemu solarnego w Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach”. 

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności: 
1) wzmocnienie płatwi pośrednich ceownikami 
2) dostawa i montaŜ kolektorów słonecznych na dachu Domu Pomocy Społecznej „Dom 

Kombatanta” w Łaziskach, których parametry odpowiadają następującym wymaganiom: 
a) typ kolektora – płaski 
b) powierzchnia kolektora min. 2,32 m2 

3) montaŜ pozostałych urządzeń technologicznych 
4) wykonanie instalacji solarnej z  rur miedzianych 
5) wykonanie instalacji wodnej z rur polipropylenowych 
6) wykonanie izolacji termicznej na rurociągach 
7) wykonanie układu automatycznej regulacji 
8) wykonanie instalacji elektrycznej 
3. Przedmiotowy nadzór obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności: 

1) Stały nadzór nad realizacją robót budowlanych. 
2) Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy 

i dokumentów załączonych do rozliczenia robót. 
3) Zgłaszanie projektantowi zastrzeŜeń do projektu sygnalizowanych przez wykonawcę 

robót lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 
4) Dokonywanie czynności odbioru końcowego robót lub odpowiedniej części określonej 

w umowie z wykonawcą robót i odbioru ostatecznego. 
W ramach tych czynności sprawujący nadzór zobowiązuje się do: 

a) potwierdzenia gotowości do odbioru, 
b) dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy robót 

oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego 
uŜytkownikowi, 

c) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i badań oraz dokumentacji 
powykonawczej. 



5) Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze. 
6) Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne 

okoliczności losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski 
7) Wypełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji 

(np. przerwanie robót, inwentaryzacja itp.), które nie zostały ujęte w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a są konieczne do naleŜytego 
wykonania lub zakończenia zamówienia. 

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 2 ofert złoŜonych w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Starostwie Powiatowym 
w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, pok. 11 (sekretariat) do dnia 04 kwietnia 2011 r., 
do godz. 10:00. 

Oferta wykonawcy została wybrana, poniewaŜ spośród nie podlegających odrzuceniu 
ofert, w toku oceny uzyskała najwyŜszą liczbę punktów (100,00 pkt).  

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym 
brutto w wysokości 8 929,80 zł. 

 

Kierownik Zamawiającego 

    Starosta Szydłowiecki 


