
Znak Sprawy: ILO.2183.4.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla postępowania na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł 

 
 
Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy bieżni 
lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku  
w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Tadeusza Kościuszki 4 
62-700 Turek 

 
II. TRYB POSTĘPOWANIA: 

 
Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 
związanymi z przebudową bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do 
skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. 

 
Zakres robót obejmuje: 
 

1.1 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

1.2 wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe, 

1.3 wykonanie odwodnienia nawierzchni, 

1.4 wykonanie skoczni w dal i trójskoku, 

1.5 wykonanie nawierzchni sportowej 

1.6 odbudowa chodnika, 

1.7 dostawa i montaż sprzętu lekkoatletycznego, 

1.8  zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wykonania obowiązkowego raportu pomiarowego 
sporządzonego przez uprawnionego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe  
w zakresie 4 geodezyjna obsługa inwestycji, 

1.9 wykonanie obowiązkowych badań powykonawczych nawierzchni zgodnie z projektem. 

 
Szczegółowy zakres robót budowlanych określa przedmiar robót oraz dokumentacja 
projektowa, które są dostępne w siedzibie zamawiającego. 



 
 
 

2. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: 
 

Konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 
 

3. Wymagany zakres zadań i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: 
 
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzór pod 

względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym nad realizacją 
budowy w tym w szczególności za zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, nadzór, 
koordynowanie oraz zakończenie procesu inwestycyjnego. 

2. Wskazany powyżej zakres usługi będzie realizowany poprzez pełnienie obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do wykonywania zadań pełnego 
nadzoru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
i innych obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

4. Zakres obowiązków inspektora nadzoru będzie obejmował w szczególności: 
a. Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem 
budowlanym, przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną, 

b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów  
i wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
wyrobów i materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania  
w budownictwie, 

c. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 

d. Wydawanie poleceń kierownikowi budowy, potwierdzanych wpisem  
do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonywania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych. 

e. Żądanie od kierownika budowy poprawek lub ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdy ich 
kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność  
z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

f. Udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 
g. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie inwestora lub wykonawcy robót 

objętych nadzorem, 
h. Udzielanie inwestorowi informacji o stanie realizacji robót, 
i. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięciu wad a także 

sprawdzanie i potwierdzanie obmiaru wykonanych robót będącego podstawą 
wynagrodzenia wykonawcy, 

j. Informowanie inwestora o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ 
na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, 

k. Dokonania częściowego odbioru robót w terminie 14 dni oraz odbioru 
końcowego w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez 
wykonawcę, 

l. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z inwestorem, 
m. Posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową przekazaną przez 

zamawiającego oraz kontrolowanie, aby wykonawca robót budowlanych 
posługiwał się tożsamą dokumentacją, 



n. Przeanalizowanie przekazanej przez inwestora dokumentacji projektowej oraz 
zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych braków lub 
rozbieżności i zlecenie działań naprawczych, 

o. Stała współpraca z autorem projektu budowlanego i uzyskiwanie od niego 
opinii lub zgody na zmiany projektu lub specyfikacji technicznych oraz 
informowanie inwestora oraz projektanta w każdym przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek wad dokumentacji projektowej, 

p. Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych 
dokumentów dotyczących budowy w tym w szczególności harmonogramu 
robót, rozliczeń rzeczowo – finansowych, kosztorysów powykonawczych i 
innych potwierdzających prawidłowość realizowania robót budowlanych oraz 
ich sukcesywne przekazywanie zamawiającemu, 

q. Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji 
budowy w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dla 
przeprowadzających kontrole i udzielanie wyjaśnień dotyczących 
realizowanego zadania, 

r. Wykonanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym 
wykazie, które będą konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji, 

s. Bieżące informowanie zamawiającego o wszelkich problemach związanych  
z realizacją budowy. 

 
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie nadzorował budowę osobiście w takich 

odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru jednak nie rzadziej niż 3 
razy w tygodniu za wyjątkiem okresów przestoju w robotach gdzie częstotliwość można 
ograniczyć do niezbędnego minimum a także na wezwanie kierownika budowy lub 
inwestora. Wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego będą dokumentowane wpisami 
w dzienniku budowy. Inspektor będzie także zobowiązany do organizowania oraz 
udziału w naradach koordynacyjnych przypadających w dni robocze w godzinach 
pomiędzy 8:00 a 15:00.  

6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa 
zamieszczony poniżej wzór umowy. 
 

IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ LUB 
WARIANTOWEJ: 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
 
1. Za wykonanie zlecenia wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne  

z wybraną ofertą. 
2. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w dwóch częściach proporcjonalnie do wartości 

zrealizowanych robót budowlanych. 
3. Pierwsza zapłata nastąpi po dokonaniu częściowego odbioru robót budowlanych 

obejmującego nie więcej niż 50% wartości inwestycji. 
4. Druga zapłata nastąpi po zrealizowaniu całości zamówienia. 
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Termin realizacji zlecenia będzie związany z terminem wykonywania robót 

budowlanych.  
2. Zamawiający planuje, że roboty będą zrealizowane w przeciągu 360 dni począwszy od 

przekazania placu budowy. 
 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 



 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, 

doświadczenie i uprawnienia oraz potencjał techniczny niezbędne do wykonania 
zlecenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  
iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

co najmniej dwa zlecenia, polegające na wykonywaniu obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, przebudowy, rozbudowy, lub 
modernizacji obiektów użyteczności publicznej o wartości prac nie mniejszej niż 
500. 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych), w branży konstrukcyjno-
budowlanej. 

2. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany posiadać uprawnienia do 
wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń. 

 
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

1. Kopie uprawnień budowlanych dla wymaganych specjalności wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa poświadczone za zgodność z oryginałem. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w punkcie 3 
formularza ofertowego. 

 
IX. FORMA SKŁADANIA OFERT: 

 
Pisemna – w zaklejonej kopercie. 
 

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: 
 

1. Ofertę w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy bieżni 
lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal  
i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.” należy złożyć w sekretariacie  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku,  
ul. Kościuszki 4, 62-700 Turek do dnia 14 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po terminie wymienionym w p. 1 nie będą rozpatrywane. 
3. Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową w dniu 14 kwietnia 2022 

roku o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego – pokój 110. 
 

XI.  KRYTERIA OCENY OFERT. 
 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku złożenia dwóch 

lub więcej ofert z ceną identyczną lub gdy najkorzystniejsza oferta będzie przekraczała 
kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na opłacenie zamówienia.  
 

XII.  WYNIK POSTĘPOWANIA: 
 

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej: www.liceum.turek.pl oraz prześle do wykonawców biorących udział  
w postępowaniu w sposób wskazany w formularzu ofertowym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na 
każdym jego etapie bez podawania przyczyn. 



 
XIII.  INFORMACJA O OSOBACH UPOWAŻNIONYCH ORAZ SPOSOBACH 

POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU. 
 

1. Do udzielania informacji oraz wyjaśnień w sprawie niniejszego postępowania ze strony 
zamawiającego upoważniony jest kierownik gospodarczy szkoły – Pan Paweł Śliwka, 
tel. 63 278 46 95 w.55, e-mail: loturek.sliwka@gmail.com 

2. Wnioski oraz pytania można składać także na adres e-mail: loturek@wp.pl 
3. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty dopuszcza się jedynie w formie pisemnej, 

osobiście lub za pomocą operatora pocztowego albo posłańca. 
 

XIV.  INFORMACJA O ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY NA WYKONANIE 
ZLECENIA. 
 
Projekt umowy zlecenia zamieszczono poniżej. 
 
 
Turek, dnia 08 kwietnia 2022 r. 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*)Niepotrzebne skreślić 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu nr ILO.2183.4.2022 

  Pieczęć nagłówkowa firmy 

 
  

……………………………………………………………..  
Imię i Nazwisko, osoby upoważnionej 
do kontaktu w sprawie złożonej oferty 

 

…………………………………………………………….. 

Nr telefonu, adres e-mail.  

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Tadeusza Kościuszki 4 
 62 - 700 Turek 

 

OFERTA 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: 

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku  
w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. 

  

Oferuję:  

Wykonanie usługi nadzoru zgodnie warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę: 
 
Netto ………..……………………….. zł, VAT - ……..% - ……………………………….. zł 
 
Brutto ……….……………………….. zł słownie złotych    …………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie składniki niezbędne do wykonania zlecenia. 
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
4. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję samodzielnie / przy współudziale:* 

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

5. Oświadczam, że 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.* 

6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni i w przypadku wybrania 
mojej / naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy wg projektu dołączonego do zapytania,  
z którym się zapoznałem i w pełni akceptuję. 

 

 

…………………………….    ……………………..………………………… 

     Data                    Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 



 

PROJEKT 

Umowa nr …………… 

zawarta w dniu  …………. roku w Turku 

pomiędzy 

Powiatem Tureckim z siedzibą w Turku przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Turku Panią Danutę Szczepanik        

a 

....................................................................................................................................................... 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

............................................................... - ................................................................. 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr sprawy ILO.2183.4.2022 
dla zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł została zawarta umowa o następującej treści. 

 
§ 1. 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem pn. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz  
z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku”. 
 
1. Zakres inwestycji, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą robót budowlanych. 
2. Szczegółowy zakres i opis nadzorowanych robót określają projekty wykonawcze, specyfikacje 

wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego 
wraz z podpisaniem niniejszej umowy. 

 
§ 2. 

1.  Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania zadań pełnego nadzoru  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innych obowiązujących 
przepisów prawa polskiego. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzór pod względem 
technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym nad realizacją budowy w tym  
w szczególności za zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, nadzór, koordynowanie oraz 
zakończenie procesu inwestycyjnego. 

3. Wskazany powyżej zakres usługi będzie realizowany poprzez pełnienie obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 

4. Wykonawca będzie realizował czynności nadzoru samodzielnie lub poprzez koordynowanie 
czynności inspektorów branżowych, których Wykonawca powoła w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Zakres obowiązków inspektora nadzoru będzie obejmował w szczególności: 
5.1. Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli robót 

budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym, przepisami 
prawa, normami i wiedzą techniczną, 

5.2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów 
wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 



5.3. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 

5.4. Wydawanie poleceń kierownikowi budowy, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych. 

5.5. Żądanie od kierownika budowy poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 
budowę, 

5.6. Udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, 
5.7. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie inwestora lub wykonawcy robót objętych 

nadzorem, 
5.8. Udzielanie inwestorowi informacji o stanie realizacji robót, 
5.9. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięciu wad a także sprawdzanie  

i potwierdzanie obmiaru wykonanych robót będącego podstawą wynagrodzenia wykonawcy, 
5.10. Informowanie inwestora o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na 

wydłużenie terminu realizacji inwestycji, 
5.11. Dokonania częściowego odbioru robót w terminie 14 dni oraz odbioru końcowego w terminie 

51 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawcę, 
5.12. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z inwestorem, 
5.13. Utworzenie zespołu specjalistów branżowych, posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane w celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru, 
5.14. Posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową przekazaną przez zamawiającego oraz 

kontrolowanie, aby wykonawca robót budowlanych posługiwał się tożsamą dokumentacją, 
5.15. Przeanalizowanie przekazanej przez inwestora dokumentacji projektowej oraz 

zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych braków lub rozbieżności  
i zlecenie działań naprawczych, 

5.16. Stała współpraca z autorem projektu budowlanego i uzyskiwanie od niego opinii lub zgody 
na zmiany projektu lub specyfikacji technicznych oraz informowanie inwestora oraz 
projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad dokumentacji 
projektowej, 

5.17. Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych dokumentów 
dotyczących budowy w tym w szczególności harmonogramu robót, rozliczeń rzeczowo – 
finansowych, kosztorysów powykonawczych i innych potwierdzających prawidłowość 
realizowania robót budowlanych oraz ich sukcesywne przekazywanie zamawiającemu, 

5.18. Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji budowy w tym 
przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielanie 
wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania, 

5.19. Wykonanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym wykazie, które będą 
konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji, 

5.20. Bieżące informowanie zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 
budowy, 

5.21. Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności  
z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wykonawcą a podwykonawcami, 

5.22. Przygotowanie w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych projektu protokołu 
końcowego wraz z pełną dokumentacją odbiorową. 

 
§ 3. 

1. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego jest związany z terminem wykonywania robót 
budowlanych. 

2. Rozpoczęcie nadzoru nastąpi z chwilą podpisania umowy pomiędzy wykonawcą robót  
i zamawiającym.  



3. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w ciągu 360 dni od daty przekazania placu budowy 
wykonawcy robót budowlanych. 

4. W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania prac budowlanych termin określony w ust. 3. 
umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas do zakończenia i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  
…………………..zł brutto, słownie złotych ………………………………………………… . 

2. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w dwóch częściach. 
3. Pierwsza zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu częściowego odbioru robót budowlanych  

w wysokości nie przekraczającej 50% kwoty określonej w ust.1. 
4. Wysokość pierwszej części wynagrodzenia za nadzór inwestorski zostanie ustalona proporcjonalnie 

do wartości zrealizowanych robót budowlanych rozliczonych protokołem odbioru częściowego  
w stosunku do wartości umowy na wykonanie robót budowlanych.  

5. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po wykonaniu całości zamówienia co zostanie 
potwierdzone przekazaniem zamawiającemu protokołu odbioru końcowego robót wraz z pełną 
dokumentacją odbioru i rozliczenia inwestycji. 

6. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą prawidłowo wystawione faktury z następującym 
oznaczeniem nabywcy i odbiorcy: NABYWCA: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, NIP: 
6681257189; ODBIORCA: I Liceum Ogólnokształcące w Turku. 

7. Faktury będą opłacone w terminie 35 dni od daty wpływu do zamawiającego. 
8. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy 

ustawowe odsetki. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym  

w …………………………… pod NIP: ………………………………… . 
10.  Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za wszelkie czynności niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy w tym za czynności w umowie nie wymienione a konieczne do jej 
należytego wykonania. 

 
§ 6. 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi: 
1.1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z powodu okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca – w wysokości 25% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5, ust 1. 

1.2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności nienależyte 
wykonanie bądź zaniechanie czynności nadzoru – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
  

§ 7. 

1. Jeżeli na skutek zaniechania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający poniesie szkodę to wykonawca jest zobowiązany niezależnie od poniesienia kar 
umownych pokryć szkodę w pełnej wysokości. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie objętym niniejszą umową. 

§ 8. 

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących 
okolicznościach: 



2. Zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót przewidzianych dokumentacją techniczną w sposób 
istotny, powodujący zmianę umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. 

3. Zmiany osoby pełniącej obowiązki inspektora  nadzoru inwestorskiego. 
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy  w tym np. stawki VAT. 
5. Zmiany umowy mogą być wprowadzone tylko za zgodą obu stron wyrażoną pisemnie w postaci 

aneksu. 
§ 9. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących okolicznościach. 
1.1. Jeżeli Wykonawca nie podął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż dwa tygodnie pomimo pisemnego wezwania 
przez Zamawiającego. 

1.2.  Jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków nadzoru w sposób należyty i pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków. 

1.3. W przypadku gdy nastąpiła utrata lub zawieszenie uprawnień osób wykonujących czynności 
nadzoru niezbędnych do realizacji postanowień umowy. 

1.4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących okolicznościach.  
2.1. Jeżeli Zamawiający wielokrotnie nie udzielił Wykonawcy informacji lub dokumentów 

niezbędnych do należytego wykonania umowy. 
2.2. Jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury w terminie wynikającym z umowy. 
2.3. Jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że na skutek zaistniałych okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, Wykonawca nie będzie mógł 
wywiązać się ze zobowiązań objętych umową. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia  
i wymaga zachowania formy pisemnej zawierającej uzasadnienie pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem inwestycji zostanie sporządzony 
szczegółowy protokół określający zakres robót wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz wykaz 
dokumentów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, niezbędnych do realizacji nadzoru  
a także dokumentów przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych w trakcie realizacji 
umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem inwestycji Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia wyłącznie za czynności zrealizowane pod jego nadzorem. Wynagrodzenie to ustala 
się proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót budowlanych w stosunku do wartości całej 
inwestycji. 
  

§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Prawa budowlanego. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11. 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech identycznych egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 
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