


Urząd Gminy Włodowice zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na wykonanie usługi:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego 
robót budowlanych remontu budynku strażnicy pełniącego funkcję świetlicy wraz z 
zagospodarowaniem terenu/działki nr 2066, 2067/1, budowy chodnika na działce nr 2755 
w Górze Włodowskiej oraz dostawa wyposażenia świetlicy.
Kod CPV 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków.
1.1. Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) Remont budynku, w tym:
a)  Remont dachu (wymiana pokrycia z płyt azbestowych na dachówkę bitumiczną, rynien 
i rur spustowych);
b) Wymianę pozostałej stolarki okiennej, drzwi wejściowych, bramy garażowej 
(przemysłowej, segmentowej);
c) Odnowienie elewacji budynku;
d) Wymianę podłóg, stolarki drzwiowej, parapetów wewnętrznych w dużej sali 
i w pomieszczeniu zaplecza I piętra;
e) Remont (przebudowę) łazienek na parterze budynku;
f) Remont instalacji wod-kan, elektrycznej w budynku;
g) Przebudowę klatki schodowej;
h) Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń budynku;    
2) Zagospodarowania terenu/działki obejmuje między innymi:
a) Budowę zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z instalacją kanalizacyjną zewnętrzną;
b) Budowę wjazdu bramowego, dojść do budynku, alejek, chodnika;
c) Budowę altany, zabudowę urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaka 
na rowery;
d) Budowę ogrodzenia działki;
e) Urządzenie zieleni.
1.2. Zakres dostawy obejmuje wyposażenia świetlicy w:
a) Stół rozsuwany – 10 szt. (przedziały wymiarowe:  szerokość: 80 – 100 cm, długość: 
140 - 160 cm (po rozłożeniu   160 – 200 cm). Podstawa stołu wykonana z drewna, blat 
rozkładany - laminowany lub fornirowany, wysokość standardowa. Materiał: drewniany lub 
pochodny, kolor np. orzech). 
b) Krzesło – 80 szt. (krzesło z oparciem – siedlisko i oparcie z materiału, krzesło 
tapicerowane z materiału, konstrukcja  metalowa np. typu alicante, K66. 
Parametry: całkowita wysokość: 90 – 94 cm, całkowita szerokość: 40 - 45 cm, głębokość : 
39-48 cm, wysokość siedziska: 45 – 47 cm). 
c) Regał z półkami zamknięty – 2 szt. (regały stojące zamykane na zamek, ilość półek i 
ewentualnie ścianek działowych według standardowych rozwiązań. Przedziały wymiarowe: 
szerokość: 80-100 cm, głębokość: 34 – 42 cm, wysokość: 180– 210 cm. Materiał: 
drewniany lub drewnopodobny, kolor np. orzech). 
d) Półkę wiszącą – 1 szt. (półka zawieszana na ścianę – dwa poziomy. Minimalne 
wymiary: szerokość: 100 – 150 cm, wysokość: 30 - 60 cm). 
e) Przenośny system wzmacniający – 1szt. (przenośny system wzmacniający składa się 
ze wzmacniacza/odbiornika oraz mikrofonu bezprzewodowego. Zasilany na baterie i 
sieciowe 230 V, regulacja barwy dźwięku,  moc wyjściowa od 20 W). 
f) Projektor  multimedialny – 1 szt. (projektor o minimalnym współczynniku kontrastu: 
3000:1 wraz z ekranem stojącym o wymiarach ekranu 200 x 150 cm, wejście video, 
wejście audio, wbudowany głośnik, wyposażenie podstawowe: pilot, kabel zasilający, 
kabel VGA, płyta CD z oprogramowaniem, rozdzielczość min1.280x800 WXGA). 
g) Zestaw muzyczny –  1 szt. (minizestaw hi-fi z odtwarzaczem CD. Dane: 2 głośniki, 



odtwarzanie MP3, rodzaje odtwarzanych płyt: CD, CD-RW, MP3,CD-R, radio, zakresy: 
AM/FM, port USB, moc min. 180W). 
h) Wieszak – 2 szt. (wieszak stojący metalowy tzw. szatniowy, z hakami po obu stronach 
wieszaka). 
i) Kosz na śmieci – 2 szt. (kosz plastikowy, uchylny o pojemności: 20 - 25 l). 
j) Żaluzje pionowe materiałowe – 6 szt. (żaluzje pionowe materiałowe, wymiary 
dostosowane do wielkości okien, z możliwością zamontowania na ścianie poza otworem 
okna). 
W projekcie przewidziano poszczególne elementy wyposażenia świetlicy według 
określonych wyżej parametrów i firm. Dopuszcza się jednak zastosowanie urządzeń 
innych firm, o podobnych parametrach i funkcji.
2. Szczegółowy opis i zakres robót stanowi dokumentacja projektowa:

– Projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa, przedmiar robót),
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót. 
3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania 
przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego.

Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania usługi do 30.09.2013r.

Opis warunków do spełnienia wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, 
dotyczące:
1/ Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2/ Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3/ Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;
4/ Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie 
zamówienia:
Spełnienie warunków ubiegania się o zamówienie będzie złożenie oświadczenia oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca winien załączyć w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1) Ofertę wraz z oświadczeniem, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania 
zamówienia; posiada wiedzę i doświadczenie; dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że sytuacja ekonomiczna 
i finansowa Wykonawcy zapewnia realizację zamówienia 
oraz że Wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
ubiegania się o udzielenie zamówienia i że nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
że zdobył wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty; że podpisze umowę na 
warunkach określonych we wzorze umowy; że uważa się związany niniejszą ofertą przez 
okres 30 dni.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;
3) Wykaz wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 



okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę 
polegającą na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego o podobnym charakterze przedmiotu 
zamówienia;
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje przynajmniej po 1 osobie 
posiadającej uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru robót budowlanych o 
specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia;

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną.
Osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest: Janusz Okraska – Inspektor ds. 
inwestycji i remontów.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1/ Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie 
opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis „Oferta na 
wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 
remontu budynku strażnicy pełniącego funkcję świetlicy wraz z zagospodarowaniem 
terenu/działki nr 2066, 2067/1, budowy chodnika na działce nr 2755 w Górze Włodowskiej 
oraz dostawa wyposażenia świetlicy” oraz nie otwierać przed dniem 19.06.2013r. godz. 
12:00”.
2/ Dokumenty wymienione powyżej muszą być podpisane przez Wykonawcę.
3/ Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
4/ Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
5/ Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6/ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1/ Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Włodowice pok. nr 18 (sekretariat) do dnia 
19.06.2013r. do godz. 11:45.
2/ Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Włodowice pok. 27 (sala narad) w dniu 
19.06.2013r. o godz. 12:00.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1/ Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za przedmiot zamówienia, 
uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci:
wartość netto + wartość podatek Vat = wartość brutto.



Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki ubiegania się 
o zamówienie i zaoferuje najniższą cenę oferty (cena brutto) podaną w złotych.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wzór umowy.

Załączniki:
1. Formularz Oferty (wzór).
2. Załącznik – Dokumentacja projektowa.
3. Załącznik – Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia.
4. Załącznik – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
5. Załącznik – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
6. Załącznik – Wzór umowy. 



...........................................         …..................................................... 
….......................................                                                         (miejscowość i data)
nazwa oferenta 

............................................
adres zamieszkania., siedziba oferenta

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

tel., fax, e-mail, NIP

OFERTA
Do: Gminy Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach 

           42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

       Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
z dnia 04.06.2013r. oferujemy wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru 
inwestorskiego robót budowlanych remontu budynku strażnicy pełniącego funkcję świetlicy 
wraz z zagospodarowaniem terenu/działki nr 2066, 2067/1, budowy chodnika na działce 
nr 2755 w Górze Włodowskiej oraz dostawa wyposażenia świetlicy, w  cenie: ..................... 
/netto/ + podatek Vat: .............  = …................ zł /brutto/, 
słownie: ........................................................................................ zł
/brutto/, w zakresie i na warunkach określonych w zaproszeniu, w terminie do 30.09.2013r.

Oświadczamy, że:
1/ Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami ubiegania się 
o udzielenie zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
2/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
3/ Posiadamy wiedzę i doświadczenie;
4/ Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
5/ Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.
6/ Podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.
7/ Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Załączniki:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.



4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia.

Wykonawca: 

............................................
            (Podpisy i pieczątki wykonawcy)



Załącznik nr ........

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG  

Wykaz wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dla usługi 
polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego robót budowlanych remontu budynku 
strażnicy pełniącego funkcję świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu/działki nr 2066, 
2067/1, budowy chodnika na działce nr 2755 w Górze Włodowskiej oraz dostawy 
wyposażenia świetlicy . 

L. 
p.

Zamawiający
/inwestor/

adres i nr telefonu

Przedmiot zamówienia Wartość  robót [zł 
brutto]

Data 
wykonania

Wykonawca:

.................................................................................
                                                                               (Podpisy i pieczątki wykonawcy)
................................ dnia ......................... .

W załączeniu:
kserokopia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 



Załącznik nr ......

Wykaz osób
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - dla usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru 
inwestorskiego robót budowlanych remontu budynku strażnicy pełniącego funkcję świetlicy 
wraz z zagospodarowaniem terenu/działki nr 2066, 2067/1, budowy chodnika na działce 
nr 2755 w Górze Włodowskiej oraz dostawy wyposażenia świetlicy

L. 
p.

Imię i nazwisko Rodzaj 
kwalifikacji 

zawodowych

Doświadczenie 
i wykształcenie 
niezbędne do 

wykonania 
zamówienia 

oraz 
posiadane 

uprawnienia 
budowlane 

Zakres 
wykonywanych 
czynności do 
wykonania 

zamówienia

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami

                                                                 Wykonawca:

................................................................................
                                                                                                                   (Podpisy i pieczątki wykonawcy)
................................. dnia .......................... . 



Załącznik nr ......

Oświadczenie

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia- dla usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego 
robót budowlanych remontu budynku strażnicy pełniącego funkcję świetlicy wraz z 
zagospodarowaniem terenu/działki nr 2066, 2067/1, budowy chodnika na działce nr 2755 
w Górze Włodowskiej oraz dostawy wyposażenia świetlicy . 

Wykonawca:

.................................................................................
                                                                               (Podpisy i pieczątki wykonawcy)
................................ dnia ......................... .



Umowa  

Sprawa Nr I.VII.7011.012.2013

zawarta w dniu …................ na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawa zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) pomiędzy:
Gminą Włodowice z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach; 42-421 Włodowice, 
ul. Krakowska 26, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym 
przez :
mgr Adama Szmukier - Wójta Gminy Włodowice, 
przy kontrasygnacie:
mgr Katarzyny Kochman – Skarbnika Gminy Włodowice
NIP 649-228-00-07
tel.: 34 3153001
faks: 34 3153031  

a
…..........................................................................................................................................
NIP 
tel.: 
faks: 

o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego 
robót budowlanych remontu budynku strażnicy pełniącego funkcję świetlicy wraz z 
zagospodarowaniem terenu/działki nr 2066, 2067/1, budowy chodnika na działce nr 2755 
w Górze Włodowskiej oraz dostawa wyposażenia świetlicy.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) Remont budynku, w tym:
a)  Remont dachu (wymiana pokrycia z płyt azbestowych na dachówkę bitumiczną, rynien 
i rur spustowych);
b) Wymianę pozostałej stolarki okiennej, drzwi wejściowych, bramy garażowej 
(przemysłowej, segmentowej);
c) Odnowienie elewacji budynku;
d) Wymianę podłóg, stolarki drzwiowej, parapetów wewnętrznych w dużej sali 
i w pomieszczeniu zaplecza I piętra;
e) Remont (przebudowę) łazienek na parterze budynku;
f) Remont instalacji wod-kan, elektrycznej w budynku;
g) Przebudowę klatki schodowej;
h) Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń budynku;    
2) Zagospodarowania terenu/działki obejmuje między innymi:
a) Budowę zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z instalacją kanalizacyjną zewnętrzną;
b) Budowę wjazdu bramowego, dojść do budynku, alejek, chodnika;
c) Budowę altany, zabudowę urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaka 
na rowery;
d) Budowę ogrodzenia działki;
e) Urządzenie zieleni. 
Zakres dostawy obejmuje wyposażenia świetlicy w:
a) Stół rozsuwany – 10 szt. (przedziały wymiarowe:  szerokość: …............. cm, długość: 
…............. cm (po rozłożeniu ….............. cm). Podstawa stołu wykonana z drewna, blat 
rozkładany - laminowany lub fornirowany, wysokość standardowa. Materiał: drewniany lub 



pochodny, kolor np. orzech). 
b) Krzesło – 80 szt. (krzesło z oparciem – siedlisko i oparcie z materiału, krzesło 
tapicerowane z materiału, konstrukcja  metalowa typu ….................. . 
Parametry: całkowita wysokość: ….......... cm, całkowita szerokość: …........... cm, 
głębokość : …............ cm, wysokość siedziska: …............. cm). 
c) Regał z półkami zamknięty – 2 szt. (regały stojące zamykane na zamek, ilość półek i 
ewentualnie ścianek działowych według standardowych rozwiązań. Przedziały wymiarowe: 
szerokość: …............... cm, głębokość: …............. cm, wysokość: …................. cm. 
Materiał: drewniany lub drewnopodobny, kolor ….....................). 
d) Półkę wiszącą – 1 szt. (półka zawieszana na ścianę – dwa poziomy. Minimalne 
wymiary: szerokość: …............... cm, wysokość: ….................. cm). 
e) Przenośny system wzmacniający – 1szt. (przenośny system wzmacniający składa się 
ze wzmacniacza/odbiornika oraz mikrofonu bezprzewodowego. Zasilany na baterie i 
sieciowe 230 V, regulacja barwy dźwięku,  moc wyjściowa od 20 W). 
f) Projektor  multimedialny – 1 szt. (projektor o minimalnym współczynniku kontrastu: 
3000:1 wraz z ekranem stojącym o wymiarach ekranu 200 x 150 cm, wejście video, 
wejście audio, wbudowany głośnik, wyposażenie podstawowe: pilot, kabel zasilający, 
kabel VGA, płyta CD z oprogramowaniem, rozdzielczość …........................... . 
g) Zestaw muzyczny –  1 szt. (minizestaw hi-fi z odtwarzaczem CD. Dane: 2 głośniki, 
odtwarzanie MP3, rodzaje odtwarzanych płyt: CD, CD-RW, MP3,CD-R, radio, zakresy: 
AM/FM, port USB, moc ….................. ). 
h) Wieszak – 2 szt. (wieszak stojący metalowy tzw. szatniowy, z hakami po obu stronach 
wieszaka). 
i) Kosz na śmieci – 2 szt. (kosz plastikowy, uchylny o pojemności: …................. l). 
j) Żaluzje pionowe materiałowe – 6 szt. (żaluzje pionowe materiałowe, wymiary 
dostosowane do wielkości okien, z możliwością zamontowania na ścianie poza otworem 
okna).                                                                                                                                      
Szczegółowy opis i zakres robót stanowi dokumentacja projektowa:

– Projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa, przedmiar robót),
– Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót.

2. Strony ustalają następujący zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego:
1) Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej,
2) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
3) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy,
5) Uczestniczenie w czynnościach odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
3. Wykonawca ma prawa przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 243. poz. 
1623).
4. Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski pełnić będzie: 
…........................................ .
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzoną czynność sumiennie i fachowo.



§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić nadzór inwestorski w trakcie wykonywania 
robót budowlanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.09.2013r. 
2. W przypadku opóźnienia w realizacji robót będących przedmiotem nadzoru, umowa 
ulega przedłużeniu o czas do dnia ostatecznego odbioru.

                                   § 3
Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Za wykonany przedmiot umowy określony w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ….............. zł /brutto/ (słownie: …......................
….............................................................................................................). 
2. Podatek od towarów i usług VAT został naliczony w wysokości 23%, w kwocie: ….......... 
zł (słownie: ….....................................................................). 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 4
     Zapłata wynagrodzenia

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu .
2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
jej doręczenia wraz z oświadczeniem, że powierzone czynności Wykonawca wykonał 
sumiennie i fachowo.
                                                               § 5
                                                    Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary 
umowne.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wys 30% wielkości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% wielkości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.

§ 6
Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 7
Inne postanowienia umowy 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego.
2. Spory pomiędzy stronami umowy będzie rozstrzygał Sąd wg właściwości siedziby 
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch egz., po jednym egz. dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający :                                                    Wykonawca :


