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AB.272.2.13.2020                                                                                    Kępno, dn. 24.07.2020 r. 

Ogłoszenie  

Na zapytanie ofertowe dot. sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, 

sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej przy realizacji inwestycji na” Przebudowę drogi 

powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II” 

W związku z realizacją inwestycji na: Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- 

ETAP II”   zaprasza się do złożenia oferty cenowej na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.    

1. Zamawiający 

Powiat Kępiński: adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, NIP 619-20-19-753. 

2. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót 

drogowych, robót sanitarnych, robót telekomunikacyjnych i robót elektrycznych przy realizacji 

inwestycji na:” Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II. 

Inspektor nadzoru robót drogowych jest koordynatorem dla pozostałych branżowych inspektorów oraz 

zabezpiecza nadzór w zakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do 

nadzorowania (w zakresie sieci i instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, sieci instalacji  i  urządzeń 

telekomunikacyjnych  oraz w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznej i elektroenergetycznych), i 

pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane- art. 25 i art. 26 i 27 ustawy ( t j, Dz. U. 2019 r. poz. 1186  ze zm.) oraz 

przepisów wykonawczych.  
CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi   

3. Warunki udziału w postepowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: Zdolności zawodowej   
Wykonawca wykaże iż dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia [które będą nadzorowały realizację zamówienia] uprawnionymi do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach niezbędnych do wykonania 

robót określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym  Na tej podstawie Wykonawca przedstawi w wykazie osoby 

legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych poniżej: 

3.1. Inspektor nadzoru branży drogowej jak koordynator posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej  bez 

ograniczeń posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi jako  

kierownik budowy/ kierownik robót drogowych lub inspektor nadzoru robót drogowych/ inżynier 

kontraktu robót drogowych. 

32. Inspektor nadzoru branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i 

nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych kanalizacyjnych bez ograniczeń  

posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik 

budowy/ kierownik robót lub inspektor nadzoru. 

3.3. Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (teletechnicznej) posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych (teletechnicznych) bez ograniczeń posiadający, co najmniej 2 lata 
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doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy/ kierownik robót lub 

inspektor nadzoru. 

3.4. Inspektor nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i 

nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń , posiadający co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu  

robotami  instalacyjnymi  jako kierownik budowy / kierownik robót lub inspektor nadzoru.   

4. Termin realizacji sprawowania nadzoru inwestorskiego:     

Zakończenie realizacji inwestycji przez Wykonawcę, które planowane jest na 31 maja 2021 roku  

i podpisane bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do 

rozliczenia zadania i obsługi okresu gwarancyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia 

okresu wykonywania zamówienia do zakończenia realizacji robót budowlanych oraz rozliczania 

zadania i obsługi okresu gwarancyjnego. Wydłużenie to nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia za 

przedmiot umowy.   

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.   

6. Zapytania o przedmiot zamówienia: wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela:  

      Jerzy Dobrzyński tel. 62 78 28 946  

      Gabriela Miszkinis tel. 62 78 28 942   

7. Sposób przygotowania oferty:  

1) Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.  

2) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

3) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów. 

4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć Ofertę zależy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w 

Kępnie ul. Kościuszki 5 

Biuro podawcze /pokój nr 4/do dnia 03 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00.  

Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek: „Oferta na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji inwestycji: Przebudowy drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- 

ETAP II” 

9. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie Jedynym kryterium cena – 100%. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami  

Cena brutto oferty  – waga 100%  

2. Oferta, która uzyska największą ilość punków zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą. 

3. Zamawiający uzna ofertę za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania 

jeżeli: 

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym 

b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie  

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

4.Po dokonanym wyborze oferty zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie 

pisemnej. 

5. Cena wskazana w formularzu ofertowym musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie 

brutto i netto 

6. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego 

wykonania zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie 

realizacji umowy,  

7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty cenowe .  

8. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do Uchwały nr 166.V.2017 z 

dnia 20.04. 2017 r. z zastrzeżeniem art. 70
1  

ust. 3 oraz art. 70
3
ust.2 kodeksu cywilnego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli oferty przewyższają kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
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sfinansowanie zamówienia. 

10. Wartość kosztorysowa inwestycji: 

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II 

Wartość kosztorysowa inwestycji brutto ok. – 5.670.000,00 zł  

Pełna dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej BIP www.bip.powiatkepno.pl 

Zakładka: zamówienia publiczne p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w 

Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II”, Nr sprawy 

AB.272.6.2020.   
11. Termin związania ofertą – 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą 

uwzględniane. 

12.Klauzula RODO 
W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:  

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:   

 wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),  

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z 

KRK),  

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:  

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie),  

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK);  

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.  

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Powiatu Kępińskiego  

 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. +48 62 

78 28 982, 501 646 476 *  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego pn ” Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, 

sanitarnej, telekomunikacyjnej  i elektrycznej przy realizacji inwestycji na” Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa 

w Kępnie- ETAP II” 

, prowadzonym w trybie zapytania  ofertowego,  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art.22 RODO,  

 posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,  
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 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,  

 nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

− na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Załącznikami do zapytania są: 

Zał. nr 1 – formularz ofertowy  

Zał. nr. 2 - wzór umowy  
  

  

Wicestarosta Kępiński 

/-/ Alicja Śniegocka  
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży: 

budowlanej, sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej przy realizacji inwestycji na: Przebudowę 

drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

NIP:…………………………… ………………. REGON:…….…………………………… 

nr telefonu/faksu, e-mail .:………………………………………………………………………  

1.Oferuję sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży: budowlanej, sanitarnej, 

telekomunikacyjnej i elektrycznej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane -art. 25 i art. 26 ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz przepisów 

wykonawczych przy realizacji inwestycji w zakresie: Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa 

w Kępnie- ETAP II  

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w SIWZ   

Za cenę ryczałtową netto:…………. zł, powiększona o podatek VAT ....... %, co w wyniku daje cenę 

brutto  ……………….(słownie złotych………………………………………………………………….) 

2. Oświadczamy, ze wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 

Wykonawcy opisanych w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami.  

Jednocześnie oświadczam / my, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy 

żądanych zastrzeżeń, 

2. Potwierdzam termin realizacji całego zamówienia do 31 maja 2021 roku od podpisania umowy,   

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności tj 30 od dnia otrzymania faktury,  

4. Okres związania ofertą 30 dni, liczony od terminu składania ofert. 

5. Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO *wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i zapoznałem te osoby z klauzulą informacyjną załączoną  

przez Starostwo Powiatowe w Kępnie do dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży: budowlanej, sanitarnej, telekomunikacyjnej  i elektrycznej na:  Przebudowę drogi 

powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II 

6. Oświadczam, ze dysponuję lub będę dysponować osobą lub osobami przynależnej do branżowej Izby i 

posiadające uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności  drogowej bez 

ograniczeń, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  telekomunikacyjnych ( teletechnicznych ) 

bez ograniczeń oraz w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.   

7. Ponadto, oświadczam, iż: 

- wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty, 

- przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 31 maja 2021 r-    

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam : 

kserokopie niezbędnych uprawnień i przynależność do Izby  

  

……………..., dnia …….…………. r. 

*RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

 

            ………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 

reprezentowania  wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

UMOWA NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 
  

Zawarta w dniu……..2020 roku w Kępnie pomiędzy: Powiatem Kępińskim z siedzibą:  

63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5 zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 

Kępińskiego, reprezentowany przez: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński 

2. Alicja Śniegocka - Wicestarosta Kępiński    

a ………………………………………………………………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”   

z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843  z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży : budowlanej, 

sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej nad robotami realizowanymi w ramach zadania:  Przebudowy 

drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II 

 2. Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa niniejsza umowa oraz 

art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane / Dz. U. z 2019 poz. 1189   ze zm/. 

3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuję się w szczególności:  

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 

pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,   

5) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego i odbioru końcowego, 

6) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,  

7) kontrolowanie rozliczeń budowy,  

8) kontrolowanie terminowości wykonania robot budowlanych,  

9) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach zawiązanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego, 

10) przyjazdów na każde wezwanie inwestora w sytuacjach wymaganych konsultacji, 

11) uczestniczenia w koordynacyjnych spotkaniach roboczych przez okres realizacji zadania, 

12) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia (potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

13) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym albo pozwoleniem na 

budowę. 

4. Inspektor nadzoru branży budowlanej jest koordynatorem dla pozostałych branżowych inspektorów oraz 

zabezpiecza nadzór w zakresie stanowiącym cześć inwestycji w którym nie posiada on uprawień do 

nadzorowania (w zakresie branży sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej), odpowiadając za efekt tak 

ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie ja za własne działanie.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, jako osoba pełniąca samodzielnie funkcje techniczne, jest odpowiedzialna 

za wykonanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z  

należytą starannością w wykonywaniu pracy oraz za właściwą organizację pracy, jej bezpieczeństwo  

i jakość.                                                                                                                                          

6. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do kierowania i nadzoru robót stanowiących 

przedmiot umowy.  

7. Wykonawca pełniąc nadzór inwestorski działa we własnym imieniu w ramach niniejszej umowy na rzecz 

Zamawiającego co oznacza ze jest zobowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót, jak tez po 

ich zakończeniu. 

8. Wykonawca w zakresie niniejszego zadania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która 

została, zawarta z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych.    

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 
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przedstawicieli Wykonawcy zadania  o którym mowa w ust. 1, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz 

innych zaroszonych osób. Narady koordynacyjne odbywać się będą zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz 

obowiązkowo raz w miesiącu. Z każdej Rady Budowy inspektor nadzoru jest zobowiązany do sporządzenia 

protokołu i przekazania Zamawiającemu. 

10. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

§ 2 

Zamawiający zobowiązuję się do: udostępnienia Wykonawcy posiadanych materiałów i informacji, które są 

niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 

2021 r.  wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy zawartej z Wykonawcą zadania inwestycyjnego, o którym mowa 

w  §1 ust. 1. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego o którym mowa  

w §1 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej umowy.  

§ 4 
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej jest koordynatorem dla pozostałych branżowych 

inspektorów.  

2. Nadzór inwestorski sprawować będą:  

1) branży drogowej w osobie: …………..…………...jako koordynator prac inspektorów nadzoru, 

2) branży sanitarnej w osobie: ………………………….  

3) brany telekomunikacyjnej  ………………………… 

4) branży elektrycznej w osobie ………………………... 

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 

Prawo Budowlane. 

§ 5 

1.Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości ceny brutto ……….. zł tj. 

………… (słownie złotych: ………………………………… zgodnie ze złożoną ofertą, 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury jest 

podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót /częściowego i końcowego/z realizacji 

inwestycji. 

3. Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisem protokołu odbioru przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy.  

4 Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5 Płatnikiem jest: Powiat Kępiński w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, NIP 619-20-19-753. 

6. Strony postanawiają, ze rozliczenie za sprawowanie nadzoru określone w § 1ust.1 niniejszej umowy nastąpi 

czterema częściowymi fakturami, (trzy faktury częściowe i faktura końcowa)(faktury częściowe, wystawione na 

podstawie protokołu odbioru częściowego i faktura końcowa wystawiona na podstawie protokołu odbioru 

końcowego)  

7 Wartość wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 75% wartości wynagrodzenia.(kwota brutto   

faktycznie wykonanego przerobu 75%( robót budowlanych), potwierdzonego częściowymi protokołami odbioru).  

Natomiast wartość faktury końcowej powinna wynosić 25% wartości wynagrodzenia /oferty/.   

8. Rozliczenie końcowe należności za sprawowanie nadzoru nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego 

robót budowlanych sporządzonego przez Wykonawcę przy udziale Wykonawcy robót budowlanych i 

Zamawiającego, oraz po przekazaniu kompletu dokumentacji odbiorowej łącznie z inwentaryzacją 

powykonawczą, oraz zestawieniem obmiarów wykonanych robót. 

  

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego za prace wykonania do dnia odstąpienia od umowy. 

2) Wykonawca zaniecha wykonywania obowiązków określony w §1, 



AB.272.2.13.2020                                                                                

3) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) za udokumentowaną przez Zamawiającego nieterminową realizację obowiązków Wykonawcy 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych 

obowiązków, liczony od dnia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy,   

b) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy.  

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych.  

3 Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę a Zamawiający poniesie 

szkodę to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.  

4.Zamawijącemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

  

§ 8 

1. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót 

budowlanych przy czym fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy 

b) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia 

podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

(powodujących konieczność jego wydłużenia), 

2) Zmiany osobowe: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w § 4 ust. 6 

umowy, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne kwalifikacje, które wymagane były przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) Pozostałe zmiany: 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia lub zmniejszenia  wy nagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego 

przez Wykonawcę.  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Warunki wprowadzenia zmian: 

1) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) pisemna zgoda obu stron umowy, 

3 forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

Budowlane 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego.. 

§ 9 

 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający 

a jeden Wykonawca. 

 

Zamawiający                                                                                                            Wykonawca 


