Znak: RI.7011.20.2017
Mniów, dnia 13.10.2017 r.
wg rozdzielnika
Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.:
„ Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Mniów "
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej;
1.1 propozycję należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie,
1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis:
propozycja cenowa na zadanie pn.:
„ Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Mniów"
1.3 ceny w propozycji należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką,
1.4 cena winna obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad
realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych:
Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Mniów -Budowa kanalizacji poza aglomeracją Mniów w
miejscowości Mniów, Grzymałków i Skoki, oraz budowa wodociągu w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka.
Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mniów ul. Wrzosowa”
Zadanie 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Borki, Grzymałków, Skoki, cz. 2”
Zadanie 3 –
1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc Mokry Bór”
2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Wólka Kłucka”
Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mniów ul. Wrzosowa” obejmująca wykonanie zakresu:
- Kanał grawitacyjny Ø 200 PVC-U – 1.850,20 mb (w tym 70,00 mb w aglomeracji)
- Kanał grawitacyjny boczny Ø 160 PVC – 1.191,75 mb
Zadanie 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Borki, Grzymałków, Skoki, cz. ” obejmująca wykonanie zakresu:
- Kanał grawitacyjny Ø 200 PVC – 3.085,50 mb (w tym 74,00 mb w aglomeracji)
- Kanał grawitacyjny boczny Ø 160 PVC – 1.512,00 mb
- Kanał tłoczny Ø 90 PE – 268,00 mb
- Przepompownia ścieków - 1kpl
Zadanie 3 –
1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mokry Bór” obejmująca wykonanie zakresu:
- Sieć wodociągowa Ø 110 PVC -U– 174 mb (przyłącza wodociągowe w zakresie właściciela działki)
2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Wólka Kłucka” obejmująca wykonanie zakresu:
- Sieć wodociągowa Ø 110 PVC-U – 498,00 mb (przyłącza wodociągowe w zakresie właściciela działki)
2. Wykonawca w celu złożenia oferty winien zapoznać się z dokumentacją projektową dla w/w zakresu robót –
dostępna w siedzibie Zamawiającego. Wymaga się wcześniejszego uzgodnienia terminu udostępnienia
dokumentacji do wglądu.
3. Obowiązki Inspektora Nadzoru.
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07.07.1994r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.poz.1409 ze zm.).
Obowiązki Wykonawcy wynikające z nadzoru inwestorskiego zostają rozszerzone o czynności związane z
ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawców wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,
ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany zostanie w szczególności do:
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1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem,
pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę
(roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb
Wykonawcy i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu, sprawdzania jakości wykonanych robót,
wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,
2) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości
procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób
powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru
zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które
wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego,
wykonawcę robót budowlanych i autora projektu,
3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń Wykonawcy za
wykonanie roboty,
5) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub bada, także wymagających odkrycia robót
lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów
dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,
6) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
zgłoszeniem,
7) składanie sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, do dnia 15 każdego miesiąca przekazywanie raportów z
przebiegu realizacji inwestycji,
8) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie
okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
9) w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu
dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem, Inspektor Nadzoru
bierze udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w
toku jej realizacji,
10) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowe zawiadamianie właściwego organu nadzoru technicznego o
wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa
budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,
11) potwierdzenia wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w dzienniku budowy,
12) skompletowania wraz z Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru
końcowego: protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji powykonawczej, kart gwarancyjnych itp.,
13) w razie konieczności wykonania robót uzupełniających lub zamiennych działając ściśle w porozumieniu z
Zamawiającym spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokół
konieczności podając przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich
wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej,
14) przygotowania do odbioru częściowego i kocowego robót, sprawdzenia kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w
komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,
15) rozliczenia finansowego i rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego, wraz ze sporządzeniem protokołów
„OT”.
16) dojazd na miejsce budowy lub siedziby Zamawiającego, czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia
przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,
17) egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
oraz postanowień umownych
18) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót placu budowy oraz wszystkich istniejących
dokumentów, o których mowa w kontrakcie na wykonanie robót,
19) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od
projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w
każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności lub wad w dokumentacji
projektowej.
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4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia
1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w
wytycznych i zaleceniach, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
2.Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim
zakresem rzeczowym i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty,
3.Zapłata za fakturę może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty do 30 dni licząc od dnia złożenia
u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez pracownika Zamawiającego oraz protokołu odbioru
końcowego prac potwierdzającego ich wykonanie bez uwag ze strony Zamawiającego.
5. Wymagany termin realizacji umowy: Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia

całkowitego zakończenia, odbioru i rozliczenia realizowanej inwestycji, z których:
- zadanie 1 planowane jest na 30 lipca 2018 roku,
- zadanie 2 planowane jest na 30 listopada 2018 roku,
- zadanie 3 planowane jest na 15 grudnia 2017 roku,
6. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100 %
7. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do występowania w obrocie prawnym
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta)
3/ kserokopie uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w każdej z wystepujących branż.
8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej;
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usług określonych w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w
okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.10. 2017 r. do godz. 10,00 w siedzibie zamawiającego, tj. w
Mniów, ul. Centralna 9 – Sekretariat, zgodnie z zapisem pkt. 1.
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona oferentowi nie otwarta.
10. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 23.10. 2017 r. o godz. 10,15 w siedzibie zamawiającego w
Urzędzie Gminy Mniów, ul. Centralna 9, pok. Nr 14.
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Tadeusz Lisowski, Rafał Bednarczyk - w Urzędzie Gminy Mniów, ul. Centralna 9, pok. nr 15 tel. (41) 37 37 002 lub 004,
020 wew. 315
12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty poinformowania o wyborze propozycji cenowej z wybranym oferentem podpisana zostanie
umowa w siedzibie zamawiającego.
(przygotował) Tadeusz Lisowski, Rafał Bednarczyk
W załączeniu
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”
2. Wzór umowy
3. Wzór wykazu inspektorów biorących udział w realizacji inwestycji
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............................................................................
(nazwa i adres oferenta)

(miejscowość i data)

Tel. .................................... fax ..................................
Propozycja cenowa
Odpowiadająca na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„ Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Mniów "
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem zmówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, za kwotę w wysokości:
Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mniów ul. Wrzosowa”
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ………....………………..............................................................………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: …………….......................................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...…………..............................................................………........)
Zadanie 2 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Borki, Grzymałków, Skoki, cz. 2”
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ………....………..............................................................………………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: …………….......................................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...………..............................................................…………........)

Zadanie 3 –
1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mokry Bór”
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ………....………………..............................................................………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: …………….......................................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...…………..............................................................………........)
2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Wólka Kłucka”
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ………....………..............................................................………………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: …………….......................................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...………..............................................................…………........)
RAZEM
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ………....………..............................................................………………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: …………….......................................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...………..............................................................…………........)
2. Wymagany termin realizacji umowy: Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do
dnia całkowitego zakończenia, odbioru i rozliczenia realizowanej inwestycji, z których:
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- zadanie 1 planowane jest na 30 lipca 2018 roku,
- zadanie 2 planowane jest na 30 listopada 2018 roku,
- zadanie 3 planowane jest na 15 grudnia 2017 roku,
3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy akceptuję i
zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
4. Załącznikami do propozycji są: dokumenty wymienione w ust. 7 zaproszenia

................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)
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Załącznik nr 3

……………………………………….
( nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………
telefon /fax
Wykaz inspektorów nadzoru biorących udział w realizacji inwestycji pn:
Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mniów ul. Wrzosowa”
Zadanie 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Borki, Grzymałków, Skoki, cz. 2”
Zadanie 3 –
1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc Mokry Bór”
2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Wólka Kłucka”
poniżej przedstawiam/y wykaz osób którymi dysponujemy lub będziemy dysponować, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia:
Lp.

Imię i nazwisko

1

2

Dane dotyczące
kwalifikacji zawodowych
(rodzaj i numer uprawnień)
3

Zakres wykonywanych czynności branża

Informacja dot.
dysponowania osobą

4

5

1.

Sanitarna

Dysponujemy / będziemy
dysponować osobą *

2.

Elektryczna

Dysponujemy / będziemy
dysponować osobą *

Należy załączyć dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe i aktualne potwierdzenia przynależności do
Izby Inżynierów Budownictwa.

..............................
miejscowość i data

..............................................................
/podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
podpisującego umowę/

* niepotrzebne skreślić
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(Wzór umowy)
UMOWA Nr RI.7011. … . 2017
O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
zawarta w dniu ….......... 2017 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9
Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
Wójt Gminy
- Mariusz Adamczyk
a: ..................................................................
Regon: …...................., NIP: …......................... zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez:
1. ..................... - ................................
§1
1. Zleceniodawca powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania pn.
Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mniów ul. Wrzosowa”
Zadanie 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Borki, Grzymałków, Skoki, cz. 2”
Zadanie 3 –
1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc Mokry Bór”
2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Wólka Kłucka”
2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia
07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.poz.290 ze zm.).
3.Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje:
Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mniów ul. Wrzosowa” obejmująca wykonanie zakresu:
- Kanał grawitacyjny Ø 200 PVC-U – 1.850,20 mb (w tym 70,00 mb w aglomeracji)
- Kanał grawitacyjny boczny Ø 160 PVC – 1.191,75 mb
Zadanie 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Borki, Grzymałków, Skoki, cz. ” obejmująca wykonanie zakresu:
- Kanał grawitacyjny Ø 200 PVC – 3.085,50 mb (w tym 74,00 mb w aglomeracji)
- Kanał grawitacyjny boczny Ø 160 PVC – 1.512,00 mb
- Kanał tłoczny Ø 90 PE – 268,00 mb
- Przepompownia ścieków - 1kpl
Zadanie 3 –
1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mokry Bór” obejmująca wykonanie zakresu:
- Sieć wodociągowa Ø 110 PVC -U– 174 mb (przyłącza wodociągowe w zakresie właściciela działki)
2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Wólka Kłucka” obejmująca wykonanie zakresu:
- Sieć wodociągowa Ø 110 PVC-U – 498,00 mb (przyłącza wodociągowe w zakresie właściciela działki)

§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania, do dnia rzeczywistego całkowitego zakończenia,
odbioru i rozliczenia inwestycji, z których:
- zadanie 1 planowane jest na 30 lipca 2018 roku,
- zadanie 2 planowane jest na 30 listopada 2018 roku,
- zadanie 3 planowane jest na 15 grudnia 2017 roku.
§3
Zleceniodawca przekaże Inspektorowi niezbędne do nadzorowania dokumenty: umowę z wykonawcą,
projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, kosztorys ofertowy
Wykonawcy robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
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§4
Przedstawiciel Zleceniodawcy (pracownik Urzędu Gminy) będzie prowadził sprawy formalno-prawne
związane z realizacją inwestycji bez ingerowania w sprawy, za które ponosi odpowiedzialność inspektor
nadzoru z racji swoich uprawnień i obowiązków.
§5
1.Zleceniobiorca oświadcza, iż będzie wykonywał swoje zadania z należyta starannością. W przypadku
niemożliwości przybycia na teren budowy, Inspektor obowiązany jest zapewnić zastępstwo inspektora
nadzoru.
2.Inspektor zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy nie mnie niż trzy razy w tygodniu.
3.Liczba wizyt może ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od inspektora
nadzoru a zmianę zatwierdzi Zamawiający.
§6
1.Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami przyjętymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową. Inspektor nadzoru powinien nadzorować
budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od
potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu, sprawdzania jakości wykonanych
robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów robót i przekazywanie
ich do użytkowania,
4) rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie
realizacji inwestycji,
5) kontrola terminowości realizacji inwestycji, zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo –
finansowym;
6) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez
wykonawcę inwestorowi;
7) rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji w trakcie (faktury częściowe) oraz po zakończeniu robót
budowlanych i zgłoszeniu inwestycji do odbioru końcowego;
8) potwierdzanie na odwrotnej stronie faktury, że:
a) roboty mieszczą się w pozycji nr harmonogramu rzeczowo - finansowego budowy lub pozostałych do
wykonania z podaniem ilości i wartości wykonanych robót;
b) roboty ujęte w fakturze zostały fizycznie wykonane i przyjęte;
9) udział w przeglądach gwarancyjnych;
10) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości
wykonanych robót
(ilości, jakości, wartości robót),
11) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru zobowiązany jest do
bieżącego
przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie
stosownego
zapisu
w
dzienniku budowy.
12) inspektor nadzoru nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost
kosztów
nadzorowanego zadania. Decyzję o zwiększeniu zakresu robót może podjąć
po
uzgodnieniu
ze
Zleceniodawcą oraz na jego pisemne polecenie;
13) inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
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budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych.
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem
lub pozwoleniem na budowę.
14) współuczestniczenia z Zleceniobiorcą robót budowlanych
w kompletowaniu dokumentacji
powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
2.Wymienione obowiązki i uprawnienia mają charakter przykładowy, nie wyczerpują całego
zakresu zobowiązania Zleceniobiorcy wynikającego z niniejszej umowy. Zleceniobiorca jest
zobowiązany wykonać jakiekolwiek czynności nie wymienione wprost w umowie, a niezbędne do
osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.
§7
1. Inspektor nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za finansowe rozliczenie inwestycji.
2. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest przekazywanie Zleceniodawcy raportów z realizacji przedmiotu
niniejszej umowy do 15 dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku nierzetelnego opracowania raportu, Zamawiający zwróci raport do poprawy. Nie złożenie
raportu w terminie jak i również okres od zwrotu raportu a jego ponownym przedłożeniem po uzupełnieniu,
Zamawiający będzie traktował jako zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy , zgodnie z ofertą złożoną przez Zleceniobiorcę, ustala się
wynagrodzenie ryczałtowe, , w następujących kwotach:
Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mniów ul. Wrzosowa”
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ………....………………...........................................………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: ……………...................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...….....................................................………........)
Zadanie 2 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Borki, Grzymałków, Skoki, cz. 2”
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ……….........................................................………………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: ……………...................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...….................................................…………........)

Zadanie 3 –
1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc Mokry Bór”
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ………....………………...........................................………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: ……………...................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...........................................................………........)
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2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Wólka Kłucka”
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ……............................................................………………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: ……………..................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ………...…….............................................…………........)
RAZEM
a) cenę netto wynoszącą ……...……….... (słownie: ……….........................................................………………)
b) podatek VAT w wysokości …................ (słownie: ……………...................................................................…)
c) cenę brutto wynoszącą ……….....…..... (słownie: ……..........................................................…………........)
2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane Zleceniobiorcy następująco:
1) na podstawie faktur częściowych , wystawionych w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca
realizacji niniejszej umowy, naliczonych proporcjonalnie do rzeczywistego wykonania inwestycji,
2) na podstawie faktury końcowej, wystawionych w terminie do 7 dni wystawionej po zakończeniu całości
przedmiotu umowy.
3. Prawidłowo wystawione faktury częściowe i końcowa za pełnienie czynności Inspektora Nadzoru będą
realizowane przelewem w terminie 30-tu dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy , na konto
Zleceniobiorcy wskazane na fakturze.
§9
1.Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w
formie kar umownych.
2. Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy następujących kar umownych:
1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w przedłożeniu raportu, za każdy dzień
zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy,
2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w przedłożeniu raportu po jego
uzupełnieniu za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na przedłożenie poprawionego raportu
3.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z należności przysługującej
Zleceniobiorcy.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1
przedmiotu umowy.
3. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, złożoną ofertą a także obowiązującymi w zakresie wykonania przedmiotu umowy przepisami prawa.
W szczególności przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru wadliwych
robót polegających na zastosowaniu przez Wykonawców Zadań określonych w paragrafie 1 niniejszej
umowy materiałów gorszych niż wymaganych przez Zleceniodawcę lub materiałów wbudowanych w
mniejszej ilości niż zakładała dokumentacja Zleceniodawcy.
4.Kwota kar umownych, o których mowa w ust.2, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 8 ust. 1.
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5. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w
Kodeksie Cywilnym.
§ 10
Integralną częścią umowy są dokumenty dotyczące zaproszenia do składania ofert w celu rozeznania ceny
oraz oferta Zleceniobiorcy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych nin. umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu
cywilnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 13
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 14
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zleceniodawcy i 1 dla
Zleceniobiorcy.
ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA
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