
 
 

 
 

  
                     

Nr IP-IV.7013.4.2.2014                                                             Prudnik , dnia 09.06.2014r. 

 

 
Z A P R O S Z E N I E  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa            

nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro 

 
 

1. Zamawiający: 

Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76,  
tel. 077 438100,e-mail:powiatpr@powiatprudnicki.pl 
 

zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego 

p.n.: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy  

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia (Kod zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika 
Zamówień  (CPV): Usługa 71247000 – 1   Nadzór nad robotami budowlanymi . 
 

Zadanie jest przewidziane do finansowania ze środków w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 i budżetu powiatu. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych ze sprawowaniem nadzoru 
inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania obejmującego:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała – Sowin, obejmuje odcinek dł. 988 m 
w m. Górka Prudnicka bez zmiany przebiegu istniejącej osi z uwzględnieniem obsługi 
istniejących zjazdów bramowych gospodarczych oraz połączeń z drogami bocznymi na 

skrzyżowaniach wraz z wykonaniem jednostronnie chodnika, odwodnienia do istniejącej 
kanalizacji deszczowej przeznaczonej do wymiany wraz z jej wymianą, wykonanie 

oznakowania pionowego i poziomego, wymiana dwóch przepustów pod i wzdłuż drogi              
w km 0+033 oraz trzeciego w km 0+980, wymiana barier energochłonnych i barieroporęczy 
mostowych, wykonanie nowej podbudowy na poszerzeniach i załamanych krawędziach 

jezdni, wykonanie warstwy wyrównawczej, wzmocnienie siatką na całej szerokości jezdni, 
wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni, ręczne ścinanie i 

karczowanie zakrzaczeń i samosiejek, prace rozbiórkowe istniejących elementów i warstw. 
Wykonanie zadania obejmuje następujące dane techniczne: 
- klasa drogi  Z, 

- kategoria ruchu KR2, 
- obciążenie ruchem o nacisku na oś 100 kN/oś 

- szerokość pasa ruchu 2,75m,  szerokość jezdni 5,5 m, szerokość chodnika 1,50m,  
- promienie łuków poziomych 65 – 1000 m,  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na 

odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy  bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i pieszego” w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój 
 

Nr projektu NPPDL/II/P/16/2013  
 
 

 
 

 



- remont istniejącego przepustu pod drogą  w km 0+980, 

   - jezdnia o dł. 988 m i szer. 5,5 = 5 434 m² wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami 192,3 m²  do 
przebudowy, 

- usunięcie istniejących warstw bitumicznych -  frezowanie o gr. 8 cm – 5132,30m²  
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 11 252,6 m² 

   - wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm i nowej podbudowy o gr. 25 cm na 

poszerzeniach i załamanych krawędziach jezdni – 988 m², 
   - wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm  i nowej podbudowy o gr. 15 cm na zjazdach 

i skrzyżowaniach – 192,3 m², zjazdach na posesje - 390,9 m² oraz pod przykanaliki  – 313,5 
x 0,5 m² , 

   - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm i nowej podbudowy pod chodniki gr. 10 cm  – 

1115,7 m²,  
   - wykonanie warstwy wyrównawczej – 543t,  

- wzmocnienie siatką na całej szerokości jezdni – 5434 m²,  
   - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni – 5434 m² oraz 

skrzyżowaniach 192,3 m², 

   - wymiana dwóch przepustów pod i wzdłuż drogi w km 0+033 o dł. 15m i 6 m wraz z 
wykonaniem ław fundamentowych i obudową wylotów z kostki kamiennej nieregularnej, 

- remont istniejącego przepustu w km 0+980 – 1 kmp., 
   - chodnik jednostronny: 1115,7 m2, szerokość 1,5 m na nowych warstwach podbudowy z 

kostki brukowej betonowej 10x20x6 cm szarej fazowanej,  

   - zjazdy na posesje: 390,9 m2 na nowych warstwach podbudowy z kostki brukowej 
betonowej 10x20x8 cm czerwonej fazowanej, 

   - krawężniki betonowe 100x30x15cm o łącznej długości 1774,5 m z wykonaniem ław   gr. 
15 cm z betonu cementowego C-12/15 z oporem, 

   - obrzeża betonowe szare 100x30x8cm o łącznej długości 992,7 m z wykonaniem ław gr. 10 

cm z betonu cementowego C-12/15 z oporem, 
   - obrzeża betonowe 100x30x8cm zatopione na wjazdach o łącznej długości 278 m                             

z wykonaniem ław gr. 10 cm z betonu cementowego C-12/15 z oporem, 
   - ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8 cm szarej w dwóch rzędach o łącznej 

długości 1774,5 m, 

   - odwodnienie korpusu drogowego poprzez studzienki ściekowe z gotowych elementów 
betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – zwykłe – 33 szt., przykanaliki z rur 

PVC 200 o łącznej długości 313,5 m, studnie kanalizacyjne systemowe PVC  o śr. 1000 mm 
wraz z wyposażeniem – 23 szt. wraz z wymianą kolektora o śr. zewn. 315 mm – 925,7 m, 
obudowa wlotu rowu do kanalizacji i wylotu kanalizacji do rowu 2 kpl.  

   - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 18 szt.dla zaworów 
wodociągowych i gazowych – 38 szt. ,  

   - wykonanie wymalowań oznakowań poziomych, przejść dla pieszych, 
chemoutwardzalnych o pow. łącznej 10 m² oraz ustawienie nowego oznakowania 
pionowego – 5 szt. zgodnie  z docelową organizacją ruchu, 

   - wymiana barier energochłonnych 2 szt. o dł. 4 m wraz z zakończeniami 4szt. o dł. 2 m 
oraz barieroporęczy mostowych 2 szt. o dł. 7,5 m, 

   - humusowanie skarp na pow. 1965 m², ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń                                
i samosiejek na pow. 0,017 ha, 

   - prace rozbiórkowe istniejących elementów drogi,  

   - roboty ziemne w zakresie: rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy, rowy i skarpy, wykopy 
dla wykonania zjazdów, skrzyżowań, przepustów, poszerzenia, odkopanie kanalizacji, pod 

kanalizację, odhumusowanie pod chodniki, formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem 
przy kanalizacji i odwodnieniu, 



 

oraz wykonanie  wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej  
realizacji przedmiotowego zamówienia . 
 

Nadzór obejmuje branżę drogową i instalacji sieci kanalizacyjnej 
 
 

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarto w umowie, której wzór stanowi 
załącznik do zaproszenia. 
 

 

Wzór umowy z Wykonawcą robót budowlanych znajduje się na stronie 

www.bip.powiatprudnicki.pl w zakładce „Przetargi – aktualne przetargi” →  Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu 
poprawy  bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność -Rozwój 
 
 

 

3. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2014r.  

   W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót termin 
zakończenia nadzoru ustala się na dzień odbioru końcowego. 

   Termin wykonania zadania przez Wykonawcę robót: 30.09.2014r. 
 
 

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (Dokumentacja techniczna 
dotycząca zakresu robót) można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego: 

1. w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76                
w pok. 311. Pracownik uprawniony do kontaktów: 

Bronisław Rycko – tel. 0 77 438 17 51 lub na stronie www.bip.powiatprudnicki.pl             w 

zakładce „Przetargi – aktualne przetargi” → podstrona Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 
O relacji Biała-Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy  bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i pieszego, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap 
II Bezpieczeństwo –Dostępność -Rozwój 
 

Zaleca się aby oferenci dokonali wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem oraz zapoznali 
się z dokumentacją projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazanych                     

w ramach niniejszego postępowania. 
 
 

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują osobami: 
1. Inspektor nadzoru w specjalności  drogowej: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej IIB.    

2. Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych: 

-   uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej                  
w zakresie sieci kanalizacyjnych  lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej IIB. 
 

http://www.bip.powiatprudnicki.pl/
http://www.bip.powiatprudnicki.pl/


 

6. Zawartość oferty: 

Oferty powinny zawierać: 

1) wypełniony formularz Oferty, 
2) wypełniony formularz Wiedza i doświadczenie 
3) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w wymaganym zakresie potwierdzające posiadanie 
potencjału kadrowego Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z  pkt 5, 
4) kserokopie zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie Inżynierów 

Budownictwa osób j/w, 

5) wykaz robót drogowych o wartości min 0,5 mln zł brutto każda, na których 
pełniony był nadzór w ciągu ostatnich 3 lat przez wykonawcę. Do wykazu robót 

drogowych należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie 
nadzoru inwestorskiego dla przynajmniej 1 zadania. 

 
  

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

- cena ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto, 
- cena  ofertowa  podana  przez  wykonawcę  obowiązuje  przez  okres  ważności umowy i nie  
  podlega waloryzacji. 
 

8. Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego, zamawiający będzie 

się kierował kryterium: 

- najniższej ceny, 
 
 

9. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty: 

- Zamawiający może żądać od  Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
- Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia  lub zawiera błędy w 

obliczeniu ceny. 

- Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 

wymagania udziału w postępowaniu oraz będzie posiadała najkorzystniejszą cenę.  

 
 

10. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

- ofertę   należy  sporządzić  w  języku  polskim (czytelną  i  trwałą techniką)  na   załączonym 
   formularzu Oferty,  
- ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 16 czerwca 2014r. do 

   godz. 1200  w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, sekretariat –  
   pok. 102, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego. 

- na   kopercie   należy   umieścić   firmę   (nazwę)  i   adres  wykonawcy,    nazwę   i   adres 
zamawiającego oraz napis:  
Oferta na: 

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy  

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój 
 

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 
   otwierania, 



 
 

11. Miejsce i termin otwarcia oferty: 

- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2014r. o godz. 1215. 

w siedzibie zamawiającego pok. 311. 
 

12. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego               
w następujących przypadkach:  

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 
 

 

13. Informacja o wyborze najkorzystnie jsze j oferty: 

Zamawiający informację o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierającą nazwę,  

siedzibę  i adres Wykonawcy oraz cenę,  którego ofertę wybrano: 
-  zamieści na   stronie   Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego 

( www.bip.powiatprudnicki.pl ), 
- lub pisemnie zawiadomi wszystkich Wykonawców do których skierował zaproszenie 
cenowe. 

 
 
 

14. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.  

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - 
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, (dokument składany jest w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej  za   zgodność   z   oryginałem   przez wykonawcę), 
 

 

 

 

Załączniki:                                                                       --------------------------------- 
Formularz Oferty                                                   (podpis kierownika zamawiającego) 

Wzór umowy 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.bip.powiatprudnicki.pl/


 

 
 

 
 

  
 
 

Formularz ofertowy                                           
OFERTA 

 

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

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

(pełna nazwa wykonawcy) 
REGON ....................................................... NIP  .................................................................... 

tel. …………………………………………  fax   …………………………………………… 
e-mail: ………………………..… 
Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:  

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu 

poprawy  bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój 

 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

w kwocie netto ............................................ zł (słownie: ............................................................ 

…………………………………………………………………………………………………) 

w kwocie brutto ............................................. zł(słownie: ..........................................................  

………………………………………………………………………………………………….) 

w tym podatek VAT, w wysokości............%, to jest w kwocie ………………………zł 

(słownie:......................................................................................................................................) 

w terminie: ………………………………………………………………………………….  
ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie *: 

NIE   DOTYCZY 

________________________________________________________________________ 
 ( część/zakres powierzonych robót )  

 

 __________________________________________________________________________   
 ( część/zakres powierzonych robót )  

 
W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązuję się do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie. 

Oświadczam, że: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na 

odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i pieszego” w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój 
 

Nr projektu NPPDL/II/P/16/2013  
 

 
 

 

 



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,  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego  zamówienia. 

 
Ponadto, 
oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego do składania ofert.  
 Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................................................................................................................
    

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 
4) ................................................................................................................................................. 

5) ................................................................................................................................................ 
6) ................................................................................................................................................ 
7) ............................................................................................................................................... 

 
_____________________       _________________________________  

  (Miejscowość, data)                                    ( czytelny podpis  Wykonawcy) 
 
 

 

 
*)   niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

  

 

Formularz  
 

 

 

 
( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 
 

 

 

Składając ofertę  na: 
Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy  
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój 
 

w celu oceny  spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej  

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

Poz. 

Nazwa Wykonawcy 
( podmiotu ), 

wykazującego 

posiadanie wiedzy                    
i doświadczenia 

Nazwa i adres 

Zamawiającego/Zlecaj

ącego 

Informacje potwierdzające spełnienie 

warunku określonego w pkt 6.5. 

zaproszenia                   

Czas realizacji 

początek 

dzień /                 

m-c /                

rok 

koniec 

dzień /                  

m-c /                   

rok 
1 2 3 4 6 7 

 

 

 

 

 

 

     

Uwaga :  

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty – dowody  ( poświadczenia, referencje ) potwierdzające, że 
wskazane w wykazie usługi zostały wykonane w sposób należyty. 

 

_____________ dnia __ __ ____ roku                                                                                                                                               

                                                                                     __________________________ 
                           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na 

odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i pieszego” w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój 
 

Nr projektu NPPDL/II/P/16/2013  
 

 
 

 

 



 
 
 

  
 

  

Umowa NR  
 

o pełnienie nadzoru inwestorskiego  

 

 

zawarta w dniu ……………. w Prudniku, pomiędzy: 

Powiatem Prudnickim z siedzibą: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w 

osobach: 

1) Starosty  Radosława Roszkowskiego 

2) Wicestarosty Józefa Skiby 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………..  wpisanym do  Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej / KRS, NIP …………., REGON ……………….. 

zwanym  w dalszej części „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad 

realizacją zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku m. Górka 

Prudnicka w celu poprawy  bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój w branży 

drogowej i instalacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn. zm.) na warunkach określonych                 w 

niniejszej umowie i Umowie o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą robót budowlanych stanowiącej 

załącznik nr 1 do umowy, realizowanego na podstawie Zgłoszenia Robót Budowlanych z dnia 30.09.2013r. oraz 

opinii ZUD nr 160/2013 z dnia 28.10.2013r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej p ozwolenia na 

wykonanie robót budowlanych związanych  z przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na 

odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy   bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój 

2. Wykonawcą robót budowlanych jest:  
     Konsorcjum Firm: 

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

     na podstawie umowy  ……….. z dnia ……………….r. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

3. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustalony został w Umowie z Wykonawcą robót budowlanych od dnia 

przekazania terenu robót Wykonawcy robót budowlanych. 

4.  Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został w Umowie z Wykonawcą robót budowlanych na 

dzień 30.09.2014r. 

5. Wartość ryczałtowa nadzorowanych robót, ustalona na podstawie oferty Wykonawcy robót budowlanych, 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy wynosi  ……………………zł brutto 

    (słownie: ………………………………………………………………………………. zł). 

 

 

§ 2 

1.Wykonawca zapewni wykonanie nadzoru inwestorskiego przez inspektorów w odpowiednich branżach, 

określonych w § 1 ust.1,  w osobach wymienionych w swojej ofercie, zgodnie z proponowanym 

przeznaczeniem oraz zapewni wzajemne skoordynowanie ich działania. 

2. Każda zmiana inspektorów w poszczególnych branżach wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta 

nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Nadzór w poszczególnych branżach pełnić będzie: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na 

odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy  bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i pieszego” w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój 
 

Nr projektu NPPDL/II/P/16/2013  

 
 

 
 

 



 1) inspektor nadzoru robót drogowych – ………………………………………. 

 2) inspektor nadzoru robót instalacyjnych – …………………………………… 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w ust.3 posiadają odpowiednie  kwalifikacje  i uprawnienia do 

wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w danej branży i dla potwierdzenia powyższych 

okoliczności przedkłada zaświadczenia dotyczące wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz kserokopie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób wymienionych w ust. 3.  

 

§ 3 

1. Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres  od dnia zawarcia umowy tj. ………………..r. 

do dnia odbioru robót budowlanych  - 30.09. 2014r. r. potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót  

z zastrzeżeniem ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt. 8 . 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych termin 

zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień odbioru końcowego zadania. 
 

§ 4 

1. Strony ustalają, że zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego 

wielobranżowego obejmuje w szczególności:   
1) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad  prowadzonymi robotami budowlanymi                            

tj. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 

na wykonanie robót budowlanych, zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych ,                   

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania  w budownictwie,  

3) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej: inwentaryzację geodezyjną z pełnymi                     

i niezbędnymi pomiarami, podlegającym ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimet rycznych i 

magnetycznych (Dz.U. z 1999r., nr 45, poz. 454) przed zgłoszeniem do odbioru końcowego od stosownej 

instytucji,  certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające 

do stosowania na zastosowane materiały  i urządzenia wraz z ich wykazem. 
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i/lub zanikających, uczestniczenie               

w próbach i odbiorach technicznych instalacji,  

5) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru końcowego zgodnie  z umową na wykonanie robót 

oraz udział w  odbiorze końcowym zadania, 

6)potwierdzanie ilości faktycznie należycie wykonanych robót zgodnie z zapisami umowy  o wykonanie 

robót budowlanych nr …………….  z dnia …………..r. stanowiącej załącznik nr 1  w formie przygotowanej 

przez Wykonawcę, 

7) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu 

i/lub zanikających  i odbiorze końcowym zadania, 

8) uczestnictwo, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych                               

i pogwarancyjnych wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów, 

9) udział w: 

a) czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, przybycie na każde 

uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem oraz nie 

rzadziej niż raz w tygodniu, udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót, 

b) w naradach roboczych na etapie realizacji zadania mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych 

spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy. 

c) w końcowym rozliczeniu zadania. 

10) ustalanie treści protokołów konieczności robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej 

wartości robót dodatkowych zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych  nr …………… z 

dnia ………………….r stanowiącej załącznik nr 1, 

11) kontrola rozliczenia finansowego Wykonawcy robót budowlanych  - w formie przygotowanej przez 

Wykonawcę dla robót należycie wykonanych, poprzez sprawdzenie obmiarów i tabel wykonanych elementów 

rozliczeniowych przedstawiających stan zaangażowania robót i ich wartości zgodnie z zapisami umowy o 

wykonanie robót budowlanych                            nr ………………….. z dnia ……………………r stanowiącej 

załącznik nr 1, oraz w stosunku do robót dodatkowych wykonywanych na podstawie odrębnych umów, 

12) rozliczenie końcowe zadania. 



2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz  

    przepisami prawa. Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych przepisami kc                  

(art. 471). 

§ 5 

1. Wykonawca reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, działając w imieniu i na 

rachunek Zamawiającego, w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu roboty budowlane z tytułu 

umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 1 do umowy , z zastrzeżeniem   

ust. 5 -8. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem technicznym, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgłoszeniem rob ót 

budowlanych i postanowieniami umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności z należytą starannością, sumiennie i fachowo, 

czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót 

budowlanych oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować 

Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji 

robót budowlanych. 

5.  Na wykonanie robót w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej lub podejmowanie innych działań 

przez Wykonawcę i wpływających na wzrost wartości robót potrzebna jest zgoda Zamawiającego.  

6. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych  poleceń 

wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową. Konieczność wykonania robót 

dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy                  

o wykonanie robót budowlanych, musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych 

zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

7. Jeżeli w okresie realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, zajdzie konieczność wykonania robót 

niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia 

Wykonawcę do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika 

budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

8. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego. 

9.  Wykonawca posiada prawo do: 

1)  wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, poświadczanych  

      wpisem do dziennika budowy, a dotyczących :  

        a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

        b) wykonania prób lub badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

        c)  przedstawienia ekspertyz dotyczących  prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;  

   2)  żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby 

ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność                          

z projektem lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę.  

10. Wykonawca zobowiązany jest, w każdym przypadku, do zawiadamiania Zamawiającego o obecności nie 

zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych na placu budowy.  
 

§ 6 

Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty: 

1)  Zgłoszenie robót budowlanych  z dnia 30.09.2013r., stanowiącą załącznik nr 4 do umowy, 

2)  Opinia ZUD nr 160/2013 z dnia 28.10.2013r., stanowiącą załącznik nr 5 do umowy  

3)  Umowę o wykonanie robót budowlanych  wraz z harmonogramem, stanowiącą załącznik nr 1 i 3 do  

      umowy, 

4)  Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy, 

 
 

§7 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 niniejszej umowy  Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ……………. zł brutto, (słownie: ……………………..) 

zgodnie ze złożoną ofertą,  w tym wartość netto ………. zł, podatek VAT 23% - …………… zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z jej realizacją, w tym również koszty przejazdów, diet i ewentualnych niezbędnych noclegów.  

3. W przypadku przerwania robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wykonanie 

usługi zostanie zawieszone lub zakończone bez prawa dochodzenia odszkodowania lub wyrównania strat,                



a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone i zapłacone proporcjonalnie do zakresu nadzoru i wartości 

zrealizowanych robót. Wysokość wynagrodzenia określona zostanie protokołem zmniejszającym wartość 

zakresu robót określonym przez Wykonawcę  i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych do robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

w ramach umowy nr ……………. z dnia ……………r stanowiącej załącznik nr 1 do umowy wynagrodzenie 

Wykonawcy określone  w § 7 ust.1 nie ulegnie zmianie i obejmuje także nadzorowanie wykonan ia 

zatwierdzonych i zleconych robót dodatkowych. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych, 

wynagrodzenie  określone  w § 7 ust.1 nie ulegnie zmianie . 

§ 8 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust.1, płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni  od 

daty otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego na konto wskazane na fakturze. Za termin zapłaty strony 

przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2.  Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi  podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem zawierający rozliczenie 

końcowe zadania. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu  faktury w ciągu 7 dni o d daty jego 

wystawienia. 

4. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP  ………………………….. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 

2)jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania 

Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 

3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, 

lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.  

2.  Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku  nie rozpoczęcia w ciągu dwóch miesięcy robó t, nad 

którymi ma pełnić nadzór, z zastrzeżeniem, iż w tym czasie warunki pogodowe pozwalały na wykonywanie 

robót objętych przedmiotem zamówienia. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w §7 ust.1. 

4. Za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do 

dochodzenia kar umownych w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia  liczony od dnia 

wyznaczonego w zawiadomieniu o terminach czynności na budowie bądź w wezwaniu do wykonywania 

obowiązków zgodnie z zapisami umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym 

następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach 

przewidzianych dla umów starannego działania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury 

Wykonawcy, bez odrębnych wezwań i zawiadomień, i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę. 

8. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku wyszczególnionego § 4 ust. 1 pkt. 8,                        

w terminach wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                        

w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 za każde zdarzenie,  płatną w terminie 14 dni od 

wezwania do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego, i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.  
 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 11 

Spory wynikłe na tle wykonania umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu 

powszechnego dla siedziby Zamawiającego. 
 

 

 

 



§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Umowa o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą robót budowlanych 

Załącznik nr 2 -   Oferta wykonawcy, 

Załącznik nr 3 -  Harmonogram robót przedstawiony przez Wykonawcę robót budowlanych  

Załącznik nr 4 - Zgłoszenie robót budowlanych z dn. 30.09. 2013r.,  

Załącznik nr 5 -   Opinia ZUD nr 160/2013 z dnia 28.10.2013r 

Załącznik nr 6 -   Dokumentacja projektowa dotycząca nadzorowanych robót. 

 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA: 

 

          

 

 

 

 
 


