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Zmiana ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi: 
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych przy realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku i 

zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury ” 
Punkt 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie 
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych przy realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku i 
zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury ” w branŜach: konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej i elektrycznej. 
Punkt 
Cel zamówienia otrzymuje brzmienie 
Wyłonienie wykonawcy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych przy realizacji 
inwestycji: „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury ” w branŜach: konstrukcyjno-
budowlanej,  sanitarnej i elektrycznej. 
Punkt 
Przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę przy realizacji w/w zadań obowiązków Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót 
budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie w branŜach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej. 
Do szczegółowych zadań Inspektora Nadzoru naleŜeć będzie: 
- współpraca z Zamawiającym zapewniająca sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę obsługę 
realizacji zadania, odbioru, oraz rozliczenia, 
- sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbiorów częściowych 
i odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, 
- potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków na realizację zadania. 
Projekt zakłada rozbudowę budynku Ełckiego Centrum Kultury (ECK) o wielofunkcyjną salę kameralną oraz zagospodarowanie 
terenu przy ECK w celu utworzenia parku muzycznego z funkcją kulturalną i rekreacyjną. 
Sala o funkcjach muzycznej, teatralnej, kinowej i konferencyjnej będzie posiadała podstawowe zaplecze oraz klatkę schodową z 
windą pozwalającą na skomunikowanie części nowej z istniejącą. I sala, i hol będą mogły słuŜyć jako przestrzeń wystawiennicza. 
W holu znajdzie się szatnia, toalety i pomieszczenia pomocnicze. Park muzyczny będzie sąsiadował z salą.  
Wartość robót budowlanych:  
7 595 250,00 zł brutto 
Zakres nadzorowanych prac przedstawiono w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na Rozbudowę 
budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury Załącznik nr 4 dostępnej na stronie internetowej 
www.eck.elk.pl/przetargi i w siedzibie Zamawiającego. Realizacja inwestycji i nadzór przewidywany jest do 30 czerwca 2020r. Z 
uwagi na dofinansowanie ze strony UE termin realizacji zadania moŜe ulec zmianie.  
Wyłoniony inspektor nadzoru uczestniczy we wszystkich czynnościach przewidzianych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), przygotowuje materiały do sprawozdań, uczestniczy w naradach 
koordynacyjnych i spotkaniach wg potrzeb określonych przez zamawiającego. 
 

Punkt 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności otrzymuje brzmienie 
Warunki udziału w postępowaniu: 
Wykonawca ma do dyspozycji lub kieruje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
• Inspektora nadzoru z uprawnieniami w branŜy konstrukcyjno-budowlanej, 
• Inspektora nadzoru z uprawnieniami w branŜy elektrycznej, 
• Inspektora nadzoru z uprawnieniami w branŜy sanitarnej, 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złoŜonych dokumentów dotyczących inspektorów ww. branŜ. 


