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IM.2601.189.2017 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej  nad realizacją zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa sal lekcyjnych w celu utworzenia pracowni zawodowych oraz remont przestrzeni 

komunikacyjnej 2 piętra szkoły dla zadania realizowanego w Zespole Szkół im. J. Pawła II 

w Zdzieszowicach w ramach projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla 

regionu branżach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej.” 

 

I ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 

www.powiatkrapkowicki.pl 

 

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Współpracy 
 

tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 332 

e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

 
II MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPROSZENIA: 

1. Siedziba Zamawiającego: tablica ogłoszeń 

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

 

III TRYB ZAMÓWIENIA: 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot 

niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Kod CPV     71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 

Kod CPV     71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
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Usługa pełnienia funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO branż konstrukcyjno - 

budowlanej, elektrycznej, sanitarnej,  nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sal 

lekcyjnych w celu utworzenia pracowni zawodowych oraz remont przestrzeni komunikacyjnej 

2 piętra szkoły dla zadania realizowanego w Zespole Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach 

w ramach projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej.” 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego 

i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca będzie wykonywał 

kompleksowy nadzór inwestorski. Wykonawca wskaże Inspektora Nadzoru w poszczególnych 

wymaganych branżach posiadającego aktualne uprawnienia budowlane w danej specjalności 

i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.  

Szczegółowy zakres robót, które objęte zostaną nadzorem inwestorskim, określa dokumentacja 

projektowa dla zadania, która znajduje się na stronie internetowej 

www.bip.powiatkrapkowicki.pl w zakładce przetargi. 

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

1) czynności przewidziane dla inspektora nadzoru w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 

2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót w ramach zadania, 

3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 

budowlanego oraz wyceny robót w ramach zadania, 

4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót 

a w razie potrzeby zasięgnięcie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ 

na zmianę kosztów realizacji zadania, 

5) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu zadania, 

6) składanie pisemnych raportów o występujących trudnościach w realizacji zadania, 

7) udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę dotyczących realizacji zadania,  

8) uczestnictwo przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń w ramach 

zadania, 

9) przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy, w terminie 14 dni od daty podpisania 

protokołu końcowego zadania, sprawozdania końcowego z realizacji zadania, 

10) uczestnictwo w odbiorze końcowym zadania oraz odbiorach pogwarancyjnych zadania. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy przez cały okres realizacji 

inwestycji do dnia podpisania protokołu odbioru robót bez wad. 
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VI. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110 lub 

telefonicznie pod numerem tel. 077/40 74 342. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego 

do porozumiewania się z oferentami jest:  

Pani Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 342,  

pok. 110 Pan Aleksander Gacek–Dyrektor w Wydziale Inwestycji i Mienia, tel. 77 40 74 309, pok. 

115 w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.  

 

VII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających 

aktualne uprawnienia budowlane w danej specjalności i będące członkiem właściwej izby 

samorządu zawodowego oraz wskaże podstawę dysponowania tymi osobami. 

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do 
zaproszenia. 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 

1. W celu potwierdzenia, spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

o którym mowa w punkcie VII.4. zaproszenia do składania ofert wraz z załączeniem dokumentu 

potwierdzającego tj. kserokopie uprawnień i przynależności do izb - załącznik nr 2 

2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, 
sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym 

języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez 

Wykonawcę. 

3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone 

imienną pieczątką. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 

i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. 

5. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 
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z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub 

więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wszystkie osoby. 

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 

parafowane. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:  

1. Wykonawca podaje cenę oferty w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

Wykonawca podaje wyliczoną całkowitą wartość brutto, przy uwzględnieniu wszystkich 

elementów wchodzących w jej zakres. 

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi (o zaokrągleniu drugiej cyfry po 

przecinku w „dół” lub w „górę” decyduje trzecia cyfra po przecinku).  

4. Wyliczoną cenę oferty Wykonawca podaje liczbowo i słownie w odpowiedniej części 

„Formularza ofertowego”. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od 

wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, w związku z tym cena oferty brutto jest ceną 

ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Zaproszenia.  

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

X. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 % 

2. Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 

gdzie: 

aa – najniższa cena ofertowa 

ab – cena oferty badanej 
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Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

 
XI. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 

wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.  

 
XII. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką. 

2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., do godz. 

12.00 w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, 

osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego.  

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz 

napis:  

 

Oferta na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO branży konstrukcyjno - 

budowlanej, elektrycznej, sanitarnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sal 

lekcyjnych w celu utworzenia pracowni zawodowych oraz remont przestrzeni komunikacyjnej 

2 piętra szkoły dla zadania realizowanego w Zespole Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach  

w ramach projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” 

 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

upływu do jej składania. 

 
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie 

Zamawiającego, pokój nr 110.  

 
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA: 

1. Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą, wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminy związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub  na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

 
XV. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których mowa 

w pkt. VII; 

2) w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na realizację zamówienia 

3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 

w dniu sporządniania niniejszego zaproszenia. 
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Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

 

XVI. WYKLUCZENIA: 

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XVII. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy którego ofertę wybrano, zostanie przesłana elektronicznie do Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: 

http.//www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 

 

XVIII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY: 
1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca zobowiązany jest 

do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty. 

2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 

2. Wykaz osób - zał. nr 2 

3. Projekt umowy - zał. nr 3 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia przygotowała: Aneta Mielczarczyk 

 

____________Kamila Fałek______________ 

podpis osoby przygotowującej zaproszenie 

 

 

 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

/-/Henryk Małek 

Sekretarz Powiatu 

____________________________ 

podpis zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 
Dane Wykonawcy: ________________ 

Adres: __________________________ 

Tel. kontaktowy: __________________ 

e-mail: __________________________ 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
 Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji INSPEKTORA 

NADZORU INWESTORSKIEGO branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej,  nad 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sal lekcyjnych w celu utworzenia pracowni 

zawodowych oraz remont przestrzeni komunikacyjnej 2 piętra szkoły dla zadania realizowanego 

w Zespole Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach w ramach projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 

 

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia za cenę brutto złotych: .............................. (słownie: 

......................................................................................................................................................) 

1. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy przez cały okres realizacji zadania do dnia 

podpisania protokołu odbioru robót bez wad. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. 

W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  
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4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejsza ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

do składania ofert.  

6. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami - bez udziału podwykonawców – 

z udziałem podwykonawców* (jeśli tak, to wymienić część zamówienia, która będzie wykonywana 

przez podwykonawcę: .................................................................................................) 

7. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

c) ................................................................................................. 

d) ................................................................................................. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

____________________, dnia  _____  2017 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

 

WYKAZ OSÓB  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, 

sanitarnej,  nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sal lekcyjnych w celu utworzenia 

pracowni zawodowych oraz remont przestrzeni komunikacyjnej 2 piętra szkoły dla zadania 

realizowanego w Zespole Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach w ramach projektu pn. ,,Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 

10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,  

Przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: 

 

*należy wskazać czy wykonawca dysponuje i na jakiej podstawie, (np. umowa o prace, umowa zlecenie, o dzieł) 

czy też będzie dysponował osobą wskazaną w tabeli. 

** należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia tj. kserokopie uprawnień i przynależności do izby. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji w przypadku posiadania wymaganych 

uprawnień i doświadczenia przez jedną osobę. 

 
 
____________________, dnia  _____  2017 

 

 

...................................................................... 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

Osoby, które będą 

uczestniczyć  

w realizacji zamówienia 

( Imię i nazwisko) 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja  

o podstawie dysponowania 

osobą w wykazie* 

Kwalifikacje zawodowe** 

(Numer uprawnień) 

 

Inspektor nadzoru branży 

konstrukcyjno - 

budowlanej 

 

 

 
Inspektor nadzoru branży 

elektrycznej 

 

 

 
Inspektor nadzoru branży 

sanitarnej 

 

 



 

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt  Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, 

 Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Załącznik nr 3 do zaproszenia 
Umowa …………………………. 

Zawarta w dniu ……………….. 2017 r. w Krapkowicach pomiędzy:  

Powiatem Krapkowickim z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, 

NIP 199-01-11-672, REGON 531412533 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 

występują: 

1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 

2. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 

 

zwanym dalej w treści Umowy „Zleceniodawcą” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej w treści Umowy „Zleceniobiorcą” 

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru Inspektora Nadzoru – bez stosowania Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji 

przedmiot zamówienia określony w umowie. 

 

§ 1 

3. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca 

przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego branż konstrukcyjno-budowlanej, 

elektrycznej, sanitarnej,  nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sal lekcyjnych  

w celu utworzenia pracowni zawodowych oraz remont przestrzeni komunikacyjnej 2 piętra szkoły  

dla zadania realizowanego w Zespole Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach w ramach projektu 

pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej.”, zwanym dalej w treści umowy „zadaniem”. 

4. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania 

w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy wobec Wykonawcy …………………………………………… .  

 

§ 2 

11. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnienia budowlane nr ewid. …………………. wydane przez 

………………………………………….. . 
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12. Zleceniobiorca oświadcza, że jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania 

umowy. 

13. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał kompleksowy nadzór inwestorski będący 

przedmiotem niniejszej umowy. 

14. Zleceniobiorca wskaże Inspektora Nadzoru w poszczególnych wymaganych branżach 

posiadającego aktualne uprawnienia budowlane w danej specjalności i będącego członkiem 

właściwej izby samorządu zawodowego wpisem do dziennika budowy. 

15. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z umową, jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą 

oraz ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji zadania.  

16. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną zadania. 

17. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upoważnia 

Pana Aleksandra Gacek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach lub Pana Tomasza Scholz Inspektora w Wydziale Inwestycji i Mienia Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach. 

 

§ 3 

1. Nadzór inwestorski będzie wykonywany przez Zleceniobiorcę przez cały okres realizacji zadania 

do dnia podpisania protokołu odbioru zadania bez wad, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do udziału we wszelkich 

czynnościach związanych z dochodzeniem przez Zleceniodawcę uprawnień w ramach rękojmi 

i gwarancji względem Wykonawcy oraz do udziału w odbiorach pogwarancyjnych zadania. 

3. O konieczności udziału w czynnościach wskazanych w ust. 2 Zleceniodawca powiadomi 

Zleceniobiorcę z odpowiednim 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 4 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należą: 

11) czynności przewidziane dla inspektora nadzoru w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), 

12) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót w ramach zadania, 

13) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego 

oraz wyceny robót w ramach zadania, 

14) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie 

potrzeby zasięgnięcie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę 

kosztów realizacji zadania, 

15) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu zadania, 

16) składanie pisemnych raportów o występujących trudnościach w realizacji zadania, 
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17) udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę dotyczących realizacji zadania,  

18) uczestnictwo przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń w ramach zadania, 

19) przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy, w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu 

końcowego zadania, sprawozdania końcowego z realizacji zadania, 

20) uczestnictwo w odbiorze końcowym zadania oraz odbiorach pogwarancyjnych zadania. 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności 

wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, 

bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Zlecenie przez Zleceniobiorcę wykonania robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych nie 

uwzględnionych w umowie z Wykonawcą możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego 

podpisania przez Zleceniodawcę stosownego aneksu do umowy z Wykonawcą uzgadniającego 

zakres oraz wartość przedmiotowych robót. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego 

przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed 

awarią, Zleceniobiorca podejmuje wszystkie niezbędne czynności w związku z zapobieżeniem 

stratom, dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłasza ten fakt 

na piśmie Zleceniodawcy. 

§ 6 

1. Za wykonanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie w kwocie brutto ……………….. zł (słownie: ………………………….. złotych ……/100). 

2. Faktura zostanie opłacona w terminie do 14 dni od dnia jej dostarczenia Zleceniodawcy 

na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze wraz z wykazem wykonanych prac  

oraz zestawieniem ilości godzin wykonywanych czynności w ramach niniejszej umowy. 

3. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy 

i przedstawieniu Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę sprawozdania końcowego z realizacji 

zadania. 

4. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

5. Faktura wystawiona bezzasadnie zostanie zwrócona Zleceniobiorcy. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktury zawierającej następujące dane:   

1) Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,  NIP 199-01-11-672. 

2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podmiotem zlecającym w rozumieniu ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu (Dz. U. 2015 poz. 2008 z późn. zm.). 

 

§ 7 
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1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie 

z Prawem budowlanym i Kodeksem Cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych 

przedmiotem umowy. 

2. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

1) nie podjęcia przez Zleceniobiorcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwania ich wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni,  

2) wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób 

nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych 

obowiązków,  

3) likwidacji działalności Zleceniobiorcy,  

4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 Zleceniobiorcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu, w którym Zleceniobiorca 

wykonywał umowę w sposób prawidłowy, co zostanie potwierdzone przez osobę wskazaną w § 2 

ust. 7. 

4. W przypadku odstąpienia Zleceniobiorcy od umowy lub odstąpienia od umowy przez 

Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo 

do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1. 

5. W przypadku niewywiązania się przez Zleceniobiorcę z obowiązków określonych w § 3 ust. 2 

zobowiązany jest on do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 6 ust. 1 za każdą nieobecność przy powyższych czynnościach. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Zleceniobiorcę z obowiązków określonych w § 4 

zobowiązany jest on do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 6 ust. 1 za każdą nienależytą realizację wskazanych w § 4 czynności. 

7. W każdym przypadku, gdy poniesiona przez Zleceniodawcę szkoda przewyższa wartość naliczonej 

kary umownej Zleceniodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

8. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 

bez odrębnych wezwań i powiadomień. 

 

§ 8 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem 

lub na mocy porozumienia stron. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta Zleceniobiorcy 

przysługuje wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu, w którym Zleceniobiorca 

wykonywał umowę w sposób prawidłowy, co zostanie potwierdzone przez osobę wskazaną w § 2 

ust. 7. 

§ 9 
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Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

o umowie zlecenia oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290 z późn. zm.). 

 

§ 12 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla Zleceniodawcy. 

 

§ 13 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

Zleceniodawca        Zleceniobiorca 


