
Malbork, dnia  13/03/2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w Malborku przy ul.  Toruńskiej  60,  82-200 Malbork  zwraca  się  z
zapytaniem ofertowym, dotyczącym realizacji zamówienia  o wartości szacunkowej nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro , którego przedmiotem jest 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WIODĄCEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
na rzecz Zamawiającego przy realizacji inwestycji:

„„Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku”Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku”

CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Udział przy protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy dla Wykonawcy; 

b) Koordynacja  pracy z  nadzorem   autorskim   polegająca na bieżącym zgłaszaniu autorowi projektu

budowlanego  wad  dokumentacji  i  bieżące  egzekwowanie  od  autora  projektu  usunięcia  wad

dokumentacji przy czynnym współudziale Zamawiającego i Wykonawcy; 

c) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, a w szczególności reżimom BHP na

czynnym obiekcie Zamawiającego;

d) Organizowanie  w  okresie  realizacji  zadania  narad  organizacyjno-technicznych  stron  procesu

budowlanego  (tj.  Zamawiającego,  Wykonawcy  i  jeżeli  zajdzie  taka  konieczność  -  nadzoru

autorskiego);

e) Bieżące dokumentowanie procesu budowlanego umożliwiające Zamawiającemu kontrolę nad jego

przebiegiem  i  archiwizacja  wszystkich  dokumentów  procesu  budowlanego.  Dokumentowanie

wszelkich  zmian,  które  zostały  wprowadzone  w  trakcie  realizacji  zadania  w  dokumentacji

projektowej i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego; 

f) Udostępnianie  Zamawiającemu  wszelkich  dokumentów  związanych  z  realizacją   procesu

budowlanego;   

g) Kompletowanie  i  merytoryczne  opiniowanie  dokumentów  warunkujących  bieżące  płatności

Wykonawcy  - bieżące rozliczanie inwestycji;

h) Przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych i/lub

koniecznych  po  uprzedniej  weryfikacji  pod  kątem  merytoryczno-finansowym.  Do  Inspektora

Nadzoru  należy sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen

wszystkich  kosztorysów  dodatkowych,  zamiennych,  uzupełniających  sporządzonych  w  trakcie

realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót;

i) Informowanie  na  piśmie  Zamawiającego o  wszelkich  faktach  mających  znaczenie  dla  realizacji

inwestycji,  w  tym  w  szczególności  o  ewentualnych  okolicznościach  mogących  skutkować

nieterminową  realizacją  zadania  i/lub  odstąpieniem  Wykonawcy  od  jego  realizacji.  Składanie

bieżących  informacji  o  postępach  w  realizacji  robót,  stwierdzonych  nieprawidłowościach  lub

zagrożeniach w realizacji robót;



j) Bieżąca weryfikacja Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Realizacji Przedmiotu Zamówienia

umożliwiająca dostosowanie tempa i zakresu realizacji do przyjętego finansowania;

k) W razie uzasadnionych okoliczności przeprowadzenie procedury dodatkowych badań wbudowanych

materiałów, urządzeń i jakości wykonanych robót przez Wykonawcę; 

l) Sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego (zgodnie  z  art.  25  i  26  Ustawy Prawo budowlane)  we

wszystkich branżach technicznych   niezbędnych dla prawidłowej realizacji procesu budowlanego,

tj. m. in.: 

– sprawowanie  kontroli  nad  realizacją  procesu  budowlanego  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej,

– sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  budowlanych,  a  w  szczególności  udział  w

dokonywaniu  odbiorów  robót  zanikających  i/lub  ulegających  zakryciu  i/lub  robót

konstrukcyjnych i montażowych,

– sprawdzanie jakości wbudowywanych materiałów, urządzeń i wyrobów - a w szczególności

zapobieganie  przed  stosowaniem  przez  Wykonawcę  materiałów,  urządzeń  i  wyrobów

wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

– koordynacja  i  udział  u  boku  Zamawiającego  w  procedurze  odbiorów  częściowych

(etapowych), robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowego (ostatecznego); 

– potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także,  na  żądanie

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;

m) Udział w rozruchu techniczno-technologicznym inwestycji;

n) Przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji  oraz potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót

po okresie rękojmi/gwarancji;

o) Końcowe rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego umożliwiającego określenie wartości zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.10.2016  r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych

(KŚT) ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 1864)

p) Weryfikacja dostarczonej dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej; 

q) Weryfikacja  wniosku  Wykonawcy  występującego  w  imieniu  Zamawiającego  o  „  Decyzję  -

pozwolenia na użytkowanie obiektu”;

r) Inne obowiązki Inspektora Nadzoru:

 zapoznanie się z terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem

 sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów sytuacyjno

– wysokościowych

 organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji

robót przez Wykonawcę

 zajmowanie  stanowiska  co  do  sposobu  zabezpieczenia  wszelkich  wykopalisk  odkrytych

przez Wykonawcę na placu budowy

 akceptacja  urządzeń  zabezpieczających  rejon  robót,  a  także  treści  i  miejsca  tablic

informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu

 prowadzenie  systematycznej  kontroli  zgodności  cech  jakościowych  elementów  robót  i

materiałów specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki

badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę

 kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych

 akceptacja  wszystkich  materiałów  stosowanych  do  przebudowy pod  kątem ich  rodzaju,

jakości, cech i źródeł pochodzenia

 kontrola  i  ocena  przedkładanych  świadectw  jakościowych  oraz  atestów  na  materiały  i



elementy sprowadzane z zewnątrz

 egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia

badań niezależnych – w przypadku wątpliwości  co do wiarygodności badań Wykonawcy

 kontrolowanie  sposobu  składowania  i  przechowywania  materiałów oraz  uporządkowania

miejsc składowania po zakończeniu robót

 sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów

 sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach

 potwierdzenie  w  dzienniku  budowy  gotowości  odbioru  robót  oraz  powiadomienie

Zamawiającego o gotowości do odbioru robót

 potwierdzenie  wykonania  prac  mających  na  celu  usunięcie  wad  i  nieprawidłowości

stwierdzonych przy realizacji robót oraz usunięcia ich  w ramach przeglądów okresowych w

okresie rękojmi/gwarancji

 kontrola  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywania  w  nim  wpisów

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania

robót

 rozstrzyganie  w  porozumieniu  z  kierownikiem  budowy  i  przedstawicielem  inwestora

wątpliwości  natury technicznej  powstałe w toku  wykonywania robót  zasięgając w razie

potrzeby opinii autora projektu budowlanego

 składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót

 nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia

umowy oraz rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia

 w przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót Inspektor Nadzoru

zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskania

podpisów uczestników ustaleń

 wszelkie  odstępstwa  od  zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową  i

specyfikacjami technicznymi wymagają zgody Zamawiającego przed ich wykonaniem przez

Wykonawcę (podwykonawcę) zamówienia

 wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej

wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem

 Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do udziału w Komisji wykonującej coroczne przeglądy

gwarancyjne  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  z  udziałem  Inwestora  i  Wykonawcy

zrealizowanego zadania

 nadzorowanie  realizacji  robót  związanych  z  usuwaniem  wad  zaistniałych  w  okresie

rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania

 udział  w  przeglądach  gwarancyjnych  zwoływanych  przez  Zamawiającego  w  okresie

gwarancyjnym oferowanych przez wykonawcę robót budowlanych, tj. min 36 m-cy, max 60

m-cy

2. Wiodący  Inspektor  Nadzoru  musi  dysponować  zespołem  Inspektorów  do  nadzorowania  prac
prowadzonych na przedmiotowym zadaniu  we wszystkich branżach technicznych   niezbędnych dla
prawidłowej realizacji procesu budowlanego.

3. Zamawiający informuje, iż obecnie jest na etapie wyboru wykonawcy n/w robót budowlanych w oparciu o
art. 39 i następnych ustawy z dnia 29/01/2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.). Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego
określono  w dokumentacjach  projektowych,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  przedmiarze  robót.  Powyższe  dokumenty  znajdują  się  do  wglądu  w  siedzibie



Zamawiającego tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku ul. Toruńska 60, 82-200 Malbork w dniach
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.osir.malbork.pl w zakładce „przetargi”.

4. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, które będzie podlegało nadzorowi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  „Budowa  boiska  piłkarskiego  na  terenie  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w
Malborku”, polegająca na:
a)  budowie  boiska  piłkarskiego o  wymiarach  111 m *  65  m o  nawierzchni  z  trawy naturalnej  wraz  z
oświetleniem i piłkochwytami:

- murawa
- piłkochwyty
- ogrodzenie boiska
- instalacja nawadniająca
- drenaż
- oświetlenie boiska
- dodatkowa kamera monitoringu
- wyposażenie sportowe boiska
- trybuna
- maszyny i urządzenia do pielęgnacji murawy

b) oraz zagospodarowanie terenu:
- drogi, parkingi, chodniki
- ogrodzenie
- drenaż pod parkingiem
- oświetlenie zewnętrzne
- zasilanie, oświetlenie altany
- pomiary
- altana
- wiata śmietnikowa
- pojemniki
- wycieraczka zewnętrzna

2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  ujęty  został  w  dokumentacji  projektowej,  stanowiącej
załączniki do SIWZ, obejmujące:
1) roboty budowlane z przedmiarami i STWiORB
2) roboty elektryczne z przedmiarami i STWiORB
3) roboty sanitarne z przedmiarami i STWiORB
4) Trawa naturalna

5. Sprawowanie czynności  Wiodącego  Inspektora Nadzoru  rozpocznie się od dnia podpisania umowy.
Termin  wykonania  usług  nadzoru  inwestorskiego  jest  związany  z  terminem  wykonania  robót
budowlanych  według  harmonogramu  rzeczowego.  Wybrany  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu
przetargowym  Wykonawca robót budowlanych winien zrealizować przedmiot zamówienia  w terminie do
dnia 31/10/2017 r. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót budowlanych udzielenia gwarancji na okres
minimum 36 maksimum 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane,  liczony od daty odbioru całości
zamówienia,  w  tym  zobowiązania  do  nieodpłatnej  naprawy  ewentualnych  usterek  i  wad  w  okresie
gwarancyjnym. Jednocześnie Zamawiający ustala 36 miesięczny okres rękojmi za wady. Wykonawca może
udzielić dłuższego okresu gwarancji. Umowa na pełnienie nadzoru zostanie zawarta na czas określony
obejmujący czas realizacji inwestycji i rozliczenia, aż do końca okresu gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę robót budowlanych.

6. Wykonawca  składający  ofertę  winien  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania  określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać
niezbędną wiedzę, doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  w/w zakresie. Podstawowe  obowiązki  i  uprawnienia  inspektora
określają art.  25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm).
Uprawnienia  te  wyłoniony  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  w  terminie  przed  zawarciem
umowy.

http://www.osir.malbork.pl/


7. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium :

NR KRYTERIUM ZNACZENIE % KRYTERIUM 

1 Cena oferty 100 % 

Cena oferty winna być przedstawiona w zaokrągleniu do pełnych groszy ( do 2 miejsc po przecinku )

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty

towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

8.  Formularz ofertowy należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017 r. do godz. 1430 zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca dopuszcza złożenie oferty pisemnie na
adres:  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Malborku,  ul.  Toruńska  60,  82-200  Malbork  lub  poprzez  e-mail:
dyrektor@osir.malbork.pl

Pisma powinny być opatrzone nagłówkiem:

Dot. pełnienia obowiązków Wiodącego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji 
„„Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku”Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku”

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty. 

Każdy Wykonawca może tylko złożyć jedną ofertę.

9. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz przedłoży uprawnienia o
których mowa w pkt. 6 zapytania ofertowego.

10. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze  oferty w  siedzibie  Zamawiającego.   Zawiadomienie  zostanie  przekazane  drogą  pisemną  lub
poprzez wiadomość  e-mail.  Projekt umowy stanowi  załącznik Nr 2 do zapytania  ofertowego.  Składając
ofertę Wykonawca akceptuje projekt umowy i zobowiązuje się zawrzeć umowę z Zamawiającym zgodnie z
jej projektem. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w trakcie
jej realizacji poprzez wprowadzenie aneksu zaakceptowanego przez obie strony.

11. W przypadku  pytań  dotyczących  niniejszego  zamówienia  należy  kontaktować  się  pod  wskazanym
numerem tel.  55 272 30 12 lub 601-254-315 - Piotr Sadowski Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Malborku.

12.  Zamawiający informuje,  że postępowanie może zostać unieważnione w przypadku braku wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych w ramach odrębnej procedury przetargowej.

W załączeniu:

1. Druk oferty – zał. Nr 1
2. Projekt umowy – zał. Nr 2 

mailto:dyrektor@osir.malbork.pl


Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Na realizację zadania pod nazwą:

Pełnienie obowiązków Wiodącego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji 

„„Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku”Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku”

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku

 ul. Toruńska 60, 82-200 Malbork 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy e- mail Wykonawcy
Osoba do kontaktu

(imię i nazwisko, tel.)

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,

2) zapoznałem/liśmy się z przedmiotem zamówienia, nie wnoszę /imy żadnych uwag i zastrzeżeń,

3) zdobyłem/liśmy potrzebne informacje niezbędne do przygotowania oferty,

4) oświadczam/y że posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,  posiadam/y  niezbędną  wiedzę,

doświadczenie,  dysponuje/my  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania niniejszego zamówienia, znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej

należyte zrealizowanie zamówienia,

5) posiadam/y aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

6) uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez 30 dni,

7) oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości ryczałtowej: 

wartość wynagrodzenia brutto :  .......................................................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................ PLN  

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ..................................................... PLN

wartość wynagrodzenia netto :   .......................................................................................... PLN 

 .......................................... dnia ......................             ............................................................

podpis osoby upoważnionej 



Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawartej w Malborku   w dniu …..../......../....... r.

pomiędzy:

Miastem Malbork

Pl. Słowiański 5

82-200 Malbork

NIP: 579-22-30-763

reprezentowanym przez:

Piotra Sadowskiego – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku 

na podstawie pełnomocnictwa  z  dnia 01.03.2007 r.

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

przedsiębiorcą: ………………………………………......................................................

wpisanym do  ……………………………….……………................................................

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

REGON:……………………………………………..

NIP: ………………………………………………….

reprezentowanym  przez - ……………………………….

zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  w trybie art.  4 pkt 8 ustawy Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm) dotyczącym realizacji zamówienia o wartości

szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro oraz po dokonaniu przez

Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a  Inspektor  Nadzoru  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  usług  w  zakresie

pełnienia nadzoru inwestorskiego na rzecz Zamawiającego przy realizacji inwestycji „Budowa boiska

piłkarskiego  na  terenie  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Malborku”  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  i

zapytaniem ofertowym.

2. Zamówienie  obejmuje  nadzór  nad  wykonaniem  robót  budowlanych  zgodnie  z  dokumentacją

projektową,  dokumentacją  wykonawczą,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych, sztuką budowlaną oraz zgodnie z warunkami umowy na wykonanie robót.

3. Zakres działania i umocowania prawne Inspektora Nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm. ) oraz przepisy i zarządzenia wykonawcze



do tej ustawy.

4. Wiodący Inspektor Nadzoru zapewnia, że posiada  uprawnienia budowlane do nadzorowania robót

określonych niniejszą  umową oraz  aktualne zaświadczenie  o  przynależności  do Izby Inżynierów

Budownictwa.

5. Wiodący  Inspektor  Nadzoru  zapewnia,  iż  osoby  które  będą  sprawowały  nadzór  inwestorski

posiadają  stosowne  uprawnienia  budowlane  w  wymaganych  specjalnościach  uprawniające  do

pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego.

§ 2

Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji umowy

1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora określają  art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm)

2. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy  Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli

zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i

odbioru  robót,  przepisami prawa,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz postanowieniami  warunków

umowy.

3. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach

kompetencji  określonych  szczegółowo  w  niniejszym  opisie  przedmiotu  zamówienia  oraz

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

§ 3

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

1. Udział przy protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy dla Wykonawcy; 

2. Koordynacja  pracy   nadzoru   autorskiego   polegająca na bieżącym zgłaszaniu autorowi projektu

budowlanego  wad  dokumentacji  i  bieżące  egzekwowanie  od  autora  projektu  usunięcia  wad

dokumentacji przy czynnym współudziale Zamawiającego i Wykonawcy; 

3. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, a w szczególności reżimom BHP na

czynnym obiekcie Zamawiającego;

4. Organizowanie  w  okresie  realizacji  zadania  narad  organizacyjno-technicznych  stron  procesu

budowlanego  (tj.  Zamawiającego,  Wykonawcy  i  jeżeli  zajdzie  taka  konieczność  -  nadzoru

autorskiego);

5. Bieżące dokumentowanie procesu budowlanego umożliwiające Zamawiającemu kontrolę nad jego

przebiegiem  i  archiwizacja  wszystkich  dokumentów  procesu  budowlanego.  Dokumentowanie

wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji zadania w dokumentacji projektowej

i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego; 

6. Udostępnianie  Zamawiającemu  wszelkich  dokumentów  związanych  z  realizacją   procesu

budowlanego;   

7. Kompletowanie  i  merytoryczne  opiniowanie  dokumentów  warunkujących  bieżące  płatności

Wykonawcy  - bieżące rozliczanie inwestycji;

8. Przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji  wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych i/lub

koniecznych po uprzedniej weryfikacji pod kątem merytoryczno-finansowym. Do Inspektora Nadzoru

należy  sprawdzenie  pod  względem  ilościowym  nakładów  rzeczowych  i  zastosowanych  cen

wszystkich  kosztorysów  dodatkowych,  zamiennych,  uzupełniających  sporządzonych  w  trakcie

realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót;

9. Informowanie  na  piśmie  Zamawiającego  o  wszelkich  faktach  mających  znaczenie  dla  realizacji

inwestycji,  w  tym  w  szczególności  o  ewentualnych  okolicznościach  mogących  skutkować

nieterminową  realizacją  zadania  i/lub  odstąpieniem  Wykonawcy  od  jego  realizacji.  Składanie

bieżących  informacji  o  postępach  w  realizacji  robót,  stwierdzonych  nieprawidłowościach  lub

zagrożeniach w realizacji robót;



10. Bieżąca weryfikacja Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Realizacji Przedmiotu Zamówienia

umożliwiająca dostosowanie tempa i zakresu realizacji do przyjętego finansowania;

11. W razie uzasadnionych okoliczności przeprowadzenie procedury dodatkowych badań wbudowanych

materiałów, urządzeń i jakości wykonanych robót przez Wykonawcę; 

12. Sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  (zgodnie  z  art.  25  i  26  Ustawy  Prawo  budowlane)  we

wszystkich branżach technicznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji procesu budowlanego, tj.

m. in.: 

 - sprawowanie kontroli nad realizacją procesu budowlanego zgodnie z dokumentacją projektową i 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

             - sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, a w szczególności udział w dokonywaniu

             odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu i/lub robót konstrukcyjnych i montażowych,

             - sprawdzanie jakości wbudowywanych materiałów, urządzeń i wyrobów - a w szczególności

             zapobieganie przed stosowaniem przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i wyrobów wadliwych i  

             niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- koordynacja i udział u boku Zamawiającego w procedurze odbiorów częściowych (etapowych),  

robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowego (ostatecznego); 

13. Udział w rozruchu techniczno-technologicznym inwestycji;

14. Przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji  oraz potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót

po okresie rękojmi/gwarancji;

15. Końcowe rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego umożliwiającego określenie wartości zgodnie z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r.  w sprawie Klasyfikacji  Środków Trwałych

(KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864);

16. Weryfikacja dostarczonej dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej; 

17. Weryfikacja wniosku Wykonawcy występującego w imieniu Zamawiającego o „ Decyzję - pozwolenia

na użytkowanie obiektu”;

18. Inne obowiązki Inspektora Nadzoru:

 zapoznanie się z terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem

 sprawdzenie  wytyczenia  przez  Wykonawcę  robót,  sprawdzenie  innych  pomiarów  sytuacyjno  –

wysokościowych

 organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez

Wykonawcę

 zajmowanie  stanowiska  co  do  sposobu  zabezpieczenia  wszelkich  wykopalisk  odkrytych  przez

Wykonawcę na placu budowy

 akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca tablic informacyjnych

budowy i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu

 prowadzenie systematycznej kontroli  zgodności cech jakościowych elementów robót i  materiałów

specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech,

dostarczonych przez Wykonawcę

 kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych

 akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do przebudowy pod kątem ich rodzaju, jakości, cech

i źródeł pochodzenia

 kontrola  i  ocena przedkładanych  świadectw jakościowych  oraz  atestów na  materiały  i  elementy

sprowadzane z zewnątrz

 egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań

niezależnych – w przypadku wątpliwości  co do wiarygodności badań Wykonawcy

 kontrolowanie  sposobu  składowania  i  przechowywania  materiałów  oraz  uporządkowania  miejsc

składowania po zakończeniu robót

 sprawdzenie  kompletności  przedstawionych  przez  Wykonawcę  dokumentów  i  oświadczeń

niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów

 sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach

 potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości odbioru robót oraz powiadomienie Zamawiającego o

gotowości do odbioru robót



 potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych

przy  realizacji  robót  oraz  usunięcia  ich   w  ramach  przeglądów  okresowych  w  okresie

rękojmi/gwarancji

 kontrola  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywania  w  nim  wpisów

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót

 rozstrzyganie  w  porozumieniu  z  kierownikiem budowy  i  przedstawicielem inwestora  wątpliwości

natury technicznej powstałe w toku  wykonywania robót zasięgając w razie potrzeby opinii autora

projektu budowlanego

 składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót

 nadzór  nad  zabezpieczeniem  przez  Wykonawcę  terenu  budowy  w  przypadku  wypowiedzenia

umowy oraz rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia

 w  przypadku  dokonywania  ustaleń  ustnych  związanych  z  realizacją  robót  Inspektor  Nadzoru

zobowiązany  jest  w  terminie  2  dni  do  sporządzenia  protokołu  w  formie  pisemnej  i  uzyskania

podpisów uczestników ustaleń

 wszelkie  odstępstwa  od  zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami

technicznymi  wymagają  zgody  Zamawiającego  przed  ich  wykonaniem  przez  Wykonawcę

(podwykonawcę) zamówienia

 wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej wymaga

akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem

 Inspektor  Nadzoru  zobowiązany  jest  do  udziału  w  Komisji  wykonującej  coroczne  przeglądy

gwarancyjne  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  z  udziałem  Inwestora  i  Wykonawcy  zrealizowanego

zadania

 nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji

i poświadczenia ich wykonania

 udział w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym

oferowanych przez wykonawcę robót budowlanych, tj. min 36 m-cy, max 60 m-cy

§ 4

Wszystkie  pobyty  na  budowie  muszą  być  udokumentowane  wpisane  do  dziennika  budowy.  Wiodący

Inspektor  Nadzoru  zobowiązany jest  do  bezpośredniego  uczestniczenia  i  nadzorowania  w  istotnych  dla

właściwej realizacji elementów robót. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w

celu odbioru lub kontroli robót, po  powiadomieniu go  o wyznaczonym  terminie przez Wykonawcę robót lub

Zamawiającego.

§ 5

Sprawowanie  czynności  Wiodącego  Inspektora  Nadzoru  rozpoczyna się  od dnia  podpisania  umowy.

Termin  wykonania  usług  nadzoru  inwestorskiego  jest  związany  z  terminem  wykonania  robót

budowlanych  według  harmonogramu  rzeczowego.  Wybrany  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu

przetargowym  Wykonawca rób budowlanych winien zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia

31/10/2017 r.  Zamawiający  wymaga od  Wykonawcy robót  budowlanych  udzielenia  gwarancji  na  okres

minimum 36  maksimum 60  miesięcy  na  wykonane  roboty  budowlane,  liczony  od  daty  odbioru  całości

zamówienia,  w  tym  zobowiązania  do  nieodpłatnej  naprawy  ewentualnych  usterek  i  wad  w  okresie

gwarancyjnym. Jednocześnie Zamawiający ustala 36 miesięczny okres rękojmi za wady. Wykonawca robót

budowlanych  może udzielić  dłuższego okresu gwarancji.   W związku z  powyższym niniejsza  umowa

zostaje zawarta na czas określony obejmujący czas realizacji inwestycji i rozliczenia, aż do końca

okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy



1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

2. Dostarczenie wszelkich potrzebnych materiałów m.in. kopię umowy zawartej przez Zamawiającego z

Wykonawcą robót budowlanych, kopię złożonej oferty.

3. Uczestniczenie w odbiorach, istotnych naradach i radach technicznych.

4. Udział we wszystkich działaniach formalnych wymagających reprezentacji Zamawiającego.

5. Zatwierdzenie  niezbędnych  dokumentów  dostarczanych  przez  Inspektora  Nadzoru  wg  odrębnie

ustalonych zasad.

6. Udzielanie niezbędnych pełnomocnictw.

§ 7

1. Za wykonane prace Wiodącego Inspektora Nadzoru ustala się wynagrodzenie ryczałtowe:

 

wartość wynagrodzenia brutto :  .......................................................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................ PLN  

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ..................................................... PLN

wartość wynagrodzenia netto :   .......................................................................................... PLN 

Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy pozostaje  niezmienne przez cały  czas  realizacji  umowy i  

obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem. Dopuszcza się płatność za wykonaną 

usługę w okresach miesięcznych proporcjonalnie do wartości robót zrealizowanych przez  

Wykonawce prac budowlanych. Inspektor Nadzoru ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu  

ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę realizacji zadania. 

2. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na

rachunek Wiodącego Inspektora  Nadzoru  wskazany  na  fakturze  w  terminie  30  dni  od  daty

doręczenia faktury  Zamawiającemu.

3. W  razie  przerwania  robót  wykonanie  usługi  zostanie  zawieszone  lub  zakończone  bez  prawa

dochodzenia  odszkodowania  lub  wyrównania  strat,  a  wynagrodzenie  zostanie  zapłacone

proporcjonalnie do zakresu nadzoru.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej

przez Wiodącego Inspektora Nadzoru po odbiorze ostatecznym nadzorowanych robót. Podstawą do

wystawienia faktury będzie sporządzenie przez Wiodącego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez

Zamawiającego rozliczenie końcowe zadania.

 § 8

1. W razie wykonywania zadania przez podwykonawców Inspektor Nadzoru zobowiązuje się złożyć

Zamawiającemu ich listę oraz koordynować prace przez nich realizowane.

2. W  przypadku  wykonywania  prac  przez  podwykonawcę  Inspektor  Nadzoru  przedłoży

Zamawiającemu wraz z  fakturą oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości  w rozliczeniach

pomiędzy nim a Inspektorem Nadzoru.

 § 9



1. Nadzór inwestorski pełnić będzie:

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

 W tym: inspektor nadzoru branży sanitarnej …………..................................

inspektor nadzoru branży elektrycznej …….......................................

inspektor nadzoru branży gazowej …................................................

2. Zamawiający  udostępni  do  wglądu  Wiodącemu Inspektorowi  Nadzoru  kompletną  dokumentację

projektową uzgodnioną i zatwierdzoną do realizacji i będącą przedmiotem zleconego nadzoru oraz

kserokopię umowy na wykonanie robót.

3. Jako  przedstawiciela  w  zakresie  realizacji  obowiązków  umownych  ze  strony  Zamawiającego

wyznacza się: Piotr Sadowski, tel. 55 272 30 12 

§ 10

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

 jeżeli Inspektor Nadzoru nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub

przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni

 jeżeli  Inspektor  Nadzoru  wykonuje  swoje  obowiązki  w  sposób  nienależyty  i  pomimo  wezwania

Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków 

 w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości

 kiedy zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

 w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży w

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

 czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż

wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie

2. Wiodący  Inspektor  Nadzoru  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  realizuje  swoich

zobowiązań  finansowych  w  ciągu  kolejnych  30  dni  od  protokolarnego  odbioru  częściowego  i

przyjęcia faktury za wykonane roboty.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w  sytuacji braku wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych

w ramach odrębnej procedury przetargowej lub nie przyznania środków finansowych na realizację

zadania.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy a w szczególności zmiany

terminu wykonania zamówienia w przypadku:

 skrócenia  albo  wydłużenia  terminu  realizacji  inwestycji  „Budowa  boiska  piłkarskiego  na  terenie

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku”. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej umowy.

 w terminie wykonania przedmiotu umowy:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi,  w szczególności  klęski  żywiołowe,  warunki

atmosferyczne  uniemożliwiające  prowadzenie  robót  budowlanych,  przeprowadzanie  prób  i

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

-  zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi  lub  terenowymi,  w

szczególności  odmienne od przyjętych w specyfikacji  technicznej  warunki  geologiczne (kategorie

gruntu,  kurzawka,  itp.)  lub  warunki  terenowe,  w szczególności  istnienie  podziemnych  urządzeń,

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- wprowadzenie samoistnych zmian do umowy, które wpływają na termin wykonania zamówienia;



- zmiany będą następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach

zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli

gruntów  pod  inwestycję,  które  spowodowały  niezawinione  i  niemożliwe  do  uniknięcia  przez

Wykonawcę opóźnienie w szczególności, przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a

jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy

administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy

administracji  lub  inne  podmioty  wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  z  przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do

celów realizacji inwestycji;

 zmiany podatku od towarów i  usług VAT,  kiedy wynagrodzenie  brutto  zostanie  dostosowane do
aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

 wprowadzenia zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie (zmiany sposobu spełnienia
świadczenia) w przypadku gdy wystąpi:

- konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/
technologicznych  niż  wskazane  w  Specyfikacji  Technicznej,  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

 zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się
co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych
ustawach.

 wprowadzenia zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia:

- zmiana procedury odbioru przedmiotu umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie
spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego;

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu  informowania  o  realizacji  umowy.  Zmiana  ta  nie  może  spowodować  braku  informacji
niezbędnych stronom do prawidłowej realizacji umowy;

  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową.

 nie stanowi zmiany umowy zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wypływająca na
termin wykonania całości zamówienia.

 zmiany podmiotowe:

- kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże, że nie zachodzą wobec niego
przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec Wykonawcy;

- zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki
dotychczasowego Wykonawcy wykona umowę na warunkach nie  gorszych oraz wykaże,  że nie
zachodzą wobec niego przesłanki  wykluczenia  z  postępowania i  spełnia  tak  jak  dotychczasowy
Wykonawca warunki udziału w postępowaniu;

-  zastąpienie  dotychczasowego  Wykonawcy  innym  podmiotem  ,  który  przejmie  szczegółowo
wskazane obowiązki  dotychczasowego Wykonawcy wykona umowę na warunkach nie  gorszych
oraz  wykaże,  że  nie  zachodzą  wobec  niego  przesłanki  wykluczenia  z  postępowania,  jeśli
dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a
także  na  ponoszenie  odpowiedzialności  odszkodowawczej  wobec  Zamawiającego  i  innych
podmiotów,  które  poniosły  szkodę  wskutek  nie  wykonania  lub  nieprawidłowego  wykonania
obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy;

 jeżeli którekolwiek z postanowień umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny zastąpić je
innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu
umowy. Realizacja w/w postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy.

§ 11

1. Za  zwłokę  w  podjęciu  czynności  nadzoru  wynikających  z  niniejszej  umowy  Inspektor  Nadzoru

zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Inspektor Nadzoru ma prawo do naliczania ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie



wynagrodzenia.

3. Inspektor  Nadzoru  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  przez

Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Inspektor  Nadzoru  w

wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w niniejszej umowie.

4. Zamawiający  zobowiązany  jest  zapłacić  Inspektorowi  Nadzoru  kare  umowną  w  przypadku

odstąpienia  od  umowy przez Inspektora  Nadzoru  z  przyczyn  za  które  ponosi  odpowiedzialność

Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej umowie.

5. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania

przewyższającego wysokość otrzymanych kar  umownych do wysokości  rzeczywiście  poniesionej

szkody.

6. Strony  ustalają,  ze  Zamawiający  swoją  wierzytelność  z  tytułu  naliczonych  kar  na  podstawie

niniejszej  umowy  zaspokoi  w  pierwszej  kolejności  przez  potrącenie  z  należności  Inspektora

Nadzoru.

7. W razie wystąpienia szkody poniesionej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez

Inspektora Nadzoru obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający może domagać się

oprócz kary umownej odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  winny  zostać  dokonane  wyłącznie  w  formie  aneksu

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności chyba, że zapis umowny stanowi inaczej.

§ 13

Umowa zostaje zawarta na czas określony obejmujący czas realizacji inwestycji i rozliczenia, aż do końca

okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 14

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku niewłaściwego

wypełniania obowiązków przez Inspektora Nadzoru.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory między

stronami mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe skierowane do Wykonawcy – Wiodącego  Inspektora

Nadzoru.

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający Inspektor Nadzoru
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