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` 
Załącznik nr 1  
do Regulaminu udzielania zamówień 
o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro 

 
             

 
Zaproszenie do złożenia oferty1 PZPK.DAO.252.5.2017 na: 

na dostawę/usługę/robotę budowlaną* 
pełnienia nadzoru  inwestorskiego  nad  zadaniem  inwestycyjnym realizowanym  w 

ramach  Projektu  pn.  „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, 

Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej pn. „Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego – II ETAP” 

 
I.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 
4a, 76-200 Słupsk, tel./fax: 59 842 98 29, 

2. Adres strony internetowej: www.pomorskieparki.pl 
3. Adres internetowej skrzynki pocztowej: zampub@pomorskieparki.pl 

 

I.2 OSOBY DO KONTAKTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Osobami udzielającymi szczegółowych informacji są:  Anna Gątarek , Aleksandra Wojtczyk, Paweł 
Jakubowski 

 
I.3 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, 
zgodnie z wytycznymi programowymi, w szczególności zapisami Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.).  

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. 
zm.).  

 
I.4 DATA I MIEJSCE OPUBLIKOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione dnia 16.02.2017r. na stronie internetowej: 
www.bip.pomorskieparki.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  
 
 
 
 
 

                                                 
1
 dalej: ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH                      
W SŁUPSKU, DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- 
ORGANIZACYJNY 
………………………………………………………………………………….. 
Nazwa lub pieczęć komórki organizacyjnej 
Zamawiającego          

http://www.pomorskieparki.pl/
mailto:zampub@pomorskieparki.pl
http://www.bip.pomorskieparki.pl/
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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I.5. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM: 
1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień  

oraz informacji porozumiewać się będą za pomocą korespondencji email – adres: 
zampub@pomorskieparki.pl, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma 
w siedzibie Zamawiającego, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk  - Sekretariat albo przesłanie 
listu poleconego. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na 
wskazany wyżej adres. 

3. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla 
Zamawiającego i Wykonawców. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 4. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli wnioski 
o wyjaśnienie oraz zamieszcza na stronie internetowej – www.bip.pomorskieparki.pl 

8. Zamawiający informuje, że w przypadkach uzasadnionych może zmienić treść zapytania 
ofertowego. Informację o zmianie zamawiający prześle do wykonawców, do których zapytania 
ofertowe wysłano indywidualnie oraz zamieści na stronie internetowej – 
www.bip.pomorskieparki.pl Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert, 
zamawiający przedłuży ten termin. 

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem  zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II ETAP” wraz z 
zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną 
budynku. 

2. Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznacza kwotę 59.812,42 zł 
brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście 42/00 zł). 

3. Budynek stanowiący II etap rozbudowy siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego będzie 
łączył się z istniejącym budynkiem poprzez klatkę schodową istniejącego budynku o funkcji 
biurowo-administracyjnej. Nowy budynek będzie pełnił funkcję  biurowo - edukacyjną. Dane 
techniczne budynku do realizacji: powierzchnia użytkowa – 415 m2, kubatura – 1932,30 m3. 

4. W ramach zadania inwestycyjnego o którym mowa w ust. 1, Wykonawca robót budowalnych 
realizować będzie w szczególności następujący zakres prac:  

a) przygotowanie terenu pod budowę, 
b) roboty ogólnobudowlane (budowa kubatury obiektu – przyziemie ze zjazdem do garażu, parter z 

częścią dziedzińca wraz z pracami wykończeniowymi),  
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c) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, uzyskanie decyzji zezwalającej leży po 
stronie Zamawiającego, 

d) wykonanie instalacji w budynku miedzy innymi: sanitarnych, cieplnych, elektroenergetycznych, 
teletechnicznych,  

e) wykonanie zagospodarowania terenu między innymi: nawierzchnie (chodniki, dojazd do garażu, 
miejsca postojowe), zieleń (ogród na dachu, trawniki i nasadzenia), elementy małej architektury, 

f) wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji 
deszczowej. 

5. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy pełnienie 
nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, 
poz. 290 z późn. zm.), w tym w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji budowy  z projektem, przepisami prawa, umową zawartą przez 
Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, a 
także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego; 

2) przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami 
dopuszczającymi materiały  do  stosowania  w  budownictwie  i  obiektach  użyteczności  
publicznej,  żądania dodatkowych  badań jakościowych,  a w  szczególności  obowiązkowy  
odbiór  przedstawionych  przez  Wykonawcę  robót  certyfikatów  i  deklaracji  zgodności  
materiałów  przed  ich wbudowaniem,  zatwierdzanie  materiałów,  technologii  
budowlanych  oraz  jakości  wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – 
wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
obowiązkowe uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  
technicznych  i przewodów  kominowych  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  
odbioru  częściowego oraz  odbioru  końcowego  gotowych  obiektów  budowlanych  i  
przekazywanie  ich  do użytkowania; 

4) koordynacja robót poszczególnych branż; 
5) kontrola  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy,  książek  obmiarów  i  

dokonywanie wpisów  stwierdzających  wszystkie  zdarzenia  mające  znaczenie  dla  
właściwego  procesu budowlanego  oraz  wyceny  robót.  Kontrola  prawidłowego  
gromadzenia  atestów  materiałów, orzeczeń  o  jakości  materiałów,  kontrolnych  
wyników  badań  i  innych  dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. 
Dokonywanie obmiaru wykonanych robót; 

6) koordynowanie    prowadzenia    nadzoru    autorskiego    przez   projektantów,   
stwierdzenie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania 
nadzoru; 

7) niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wprowadzenia  zmian  
w dokumentacji projektowej; 

8) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej;  

9) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy 
wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;  

10) potwierdzanie  faktycznie  wykonanego  zakresu  robót  jako  podstawy  do  wypłaty 
wynagrodzenia    zgodnie  z  Harmonogramem  Rzeczowo-Finansowym dołączonym do 
umowy na wykonanie robót budowlanych; 
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11) wykonywanie  ciągłego  nadzoru  stosownie  do  wymagań technologicznych 
prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu 
budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności; 

12) uczestniczenie w Radach budowy, które odbywać się będą w razie potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na 2 tygodnie, sporządzanie z  niej  protokołów  z podjętymi ustaleniami i 
przekazywanie ich Zamawiającemu. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie 
zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową; 

13) nadzór nad robotami i czynnościami prowadzonymi przez podmiot realizujący 
przyłączenia do  sieci,  zgodnie  z  zawartymi  umowami  przyłączeniowymi  i  warunkami  
technicznymi  przyłączenia; 

14) przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych 
objętych  nadzorem; 

15) przekazywanie  Zamawiającemu  miesięcznych  sprawozdań  o  stanie  zaawansowania  
finansowego i rzeczowego robót narastająco, nie później niż do 10 dnia każdego 
miesiąca.  Sprawozdanie   musi   wyczerpująco   określać   realizację   robót   w   danym   
okresie  sprawozdawczym w poszczególnych branżach. Sprawozdanie opisowe musi 
zawierać m.in.:  odchylenia  rzeczowe  i  finansowe  w  stosunku  do  pierwotnego  
harmonogramu  realizacji projektów  oraz  harmonogramu  po  ewentualnych  zmianach.  
Ponadto  należy  również  podać liczbę i terminy zmian harmonogramów; dokładne 
opisanie przyczyn powstałych odchyleń;  podjęte kroki zaradcze w stosunku do 
wynikających problemów; informację na temat wpływu powstałych trudności na termin 
realizacji inwestycji, propozycje działań, które powinien podjąć Zamawiający celem 
nadrobienia lub uniknięcia powstania dalszych opóźnień. Sprawozdania powinny być 
sporządzane narastająco  tj.  w  sprawozdaniu  za  kolejny  okres  sprawozdawczy  muszą  
być zawarte informacje ze sprawozdań dotyczących wcześniejszych okresów 
sprawozdawczych, tak aby zachować odpowiednią ścieżkę umożliwiają sprawny nadzór 
nad inwestycją i wskazującą na całość problemów, opóźnień i podjętych środków 
zaradczych i ich wyników, występujących podczas realizacji projektu oraz propozycji 
działań Zamawiającego w tym zakresie; 

16) bieżąca  współpraca  z  Zamawiającym  w  zakresie  prawidłowej  realizacji  zadania 
inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji 
robót; 

17) przyjmowanie i  niezwłoczne opiniowanie  wniosków  Wykonawcy  robót  oraz  
sporządzanie protokołów  konieczności  wraz  z  wykonaniem  kosztorysów  inwestorskich   
(zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  
budowlanych określonych w  programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  
130,  poz.  1389)  dla  wykonania  robót dodatkowych  oraz  robót  zaniechanych  z  
uzasadnieniem  konieczności  ich  wykonania  lub zaniechania,  określenia  ich  zakresu  
oraz  wartości;  Inspektor  nie  może  podejmować  decyzji,  które  wymagałyby  
zwiększenia  nakładów finansowych  przewidzianych  w  umowie  z  wykonawcą  robót  
budowlanych,  a  jeżeli  takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być 
zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez wyrażenie  pisemnej  zgody  pod  rygorem  
nieważności  przy  uwzględnieniu  właściwych przepisów ustawy, w przypadku zaistnienia 
potrzeby wykonania robót dodatkowych Inspektor każdorazowo zobowiązany będzie 
przedstawić analizę dopuszczalności ich zlecenia z punktu widzenia treści umowy 
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zawartej z wykonawcą robót oraz obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

18) weryfikowanie  kosztorysów  ofertowych  Wykonawcy na  roboty  dodatkowe lub 
zamienne i przekazywanie Zamawiającemu swojej analizy w tym zakresie w terminie do 3 
dni od dnia ich otrzymania; 

19) kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; 
20) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego i jego termin zakończenia; 
21) przygotowanie  materiałów do odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego 

robót, powiadomienie Zamawiającego o terminach odbiorów; 
22) zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 

Wykonawcę robót.  Zespół  inspektorów  będzie  odpowiadał  za  dopilnowanie  
kompletności  i  potwierdzał zgodność  stanu  określonego  w  dokumentacji  
powykonawczej  z  faktycznie  wykonanymi robotami. Zespół inspektorów zobowiązany 
jest złożyć oświadczenie w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego; 

23) przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty 
podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, sprawozdania końcowego z 
realizacji inwestycji; 

24) dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i 
przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.); 

25) odbiór – w uzgodnieniu z Zamawiającym - robót w terminach określonych w umowie na 
wykonanie robót budowlanych; 

26) wskazanie – w toku czynności odbiorowych – wszystkich wad lub usterek w wykonanych 
pracach (dotyczy zarówno odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego) oraz 
ewentualne późniejsze potwierdzenie ich usunięcia; 

27) realizowanie  wszelkich  innych  poleceń  i  zarządzeń  Zamawiającego  nie  wymienionych 
powyżej,  które  będą  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  inwestycji  w  szczególności 
prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; 

28) nadzór  nad  wypełnieniem  przez  Wykonawcę  procedur  obowiązujących  u  
Zamawiającego  i określonych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  dla  dokończenia  
robót  w  tym  również  w umowie Wykonawcy robót, w szczególności nadzór nad 
przestrzeganiem przez Wykonawcę robót przepisów w zakresie bhp; 

29) świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie w jakim Zamawiającemu 
przysługiwać będą uprawnienia z rękojmi lub gwarancji wykonanych robót tj. przez okres 
60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, w szczególności podczas 
usuwanych przez wykonawcę robót wad i usterek, a także podczas odbioru ostatecznego 
po upływie okresu rękojmi; jeżeli z mocy obowiązujących przepisów lub na podstawie 
umowy wiążącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy okres w jakim Zamawiający 
będzie mógł wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji będzie dłuższy niż 
ww. 60 miesięcy, wówczas okres przez który Inspektor będzie zobowiązany do 
świadczenia usług nadzoru również ulegnie przedłużeniu tak, żeby odpowiadał okresowi 
w jakim Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi lub gwarancji, 

30) świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po upływie 
okresu rękojmi; 

31) zakup  druków  kolejnych  tomów  dziennika  budowy  i  zarejestrowanie   
w  odpowiednim Urzędzie oraz przekazanie Wykonawcy robót budowlanych;  
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32) prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiającego, w sprawach związanych z 
realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności z Samorządem Województwa 
Pomorskiego  oraz władającymi  nieruchomościami  sąsiednimi – po  uzgodnieniu  treści    
z  Zamawiającym.  Zamawiający wymaga, aby sporządzane dokumenty były wykonywane 
w wersji zarówno wydrukowanej jak i elektronicznej edytowalnej w takich też wersjach 
przekazywane mu. Powyższe dotyczy również innych dokumentów związanych z 
realizacją inwestycji, w szczególności wszelkiego rodzaju protokołów i raportów. W 
przypadku braku możliwości sporządzenia wersji elektronicznej edytowalne (np. z uwagi 
na fakt sporządzenia dokumentu na terenie budowy z udziałem osób trzecich) 
dokumenty te winny być przekazywane Zamawiającemu w oryginale oraz w 
zeskanowanej wersji elektronicznej; 

33) wykonanie  inwentaryzacji  robót  budowlanych  pozostałych  do  dokończenia  
związanych  z realizowanym  zadaniem  inwestycyjnym,  w  przypadku  rozwiązania  
umowy  (w  tym odstąpienia  od  umowy),  bądź  ogłoszenia  likwidacji,  upadłości  
Wykonawcy  robót  budowlanych. Ww. inwentaryzacja winna wskazywać dokładne 
określenie wykonanych elementów robót, procentowe określenie tych elementów które 
nie zostały ukończone oraz określenie niewykonanych elementów robót. Dodatkowo 
inspektor winien określić w jakim stopniu (procentowym) Wykonawca robót wywiązał się 
z realizacji umowy jako całości oraz jaka jest wartość wykonanych przez niego prac.  

6. Wykonawca zapewnia sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań objętych 
niniejszym zamówieniem. 

7. Szczegółowy   zakres   robót   budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony  został   
w opisie  przedmiotu  zamówienia  tj. dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych 
wykonania i odbioru robót, które  stanowią załącznik do umowy. Pełna dokumentacja budowlana 
dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pomorskieparki.pl, zakładka: przetargi, dotyczy: 
przetarg nieograniczony pn.  „Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – 
II ETAP””. Znak sprawy: DAO.251.6.2016 

8.  Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo 
ograniczeniem zakresu robót budowlanych  lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia 
nakładów finansowych przewidzianych  w  umowie  z  Wykonawcą  robót  budowlanych.  Zmiana  
zakresu  rzeczowego  lub finansowego  robót  musi  zostać  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  
w  formie  pisemnej  pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca,   w   ramach  wynagrodzenia,  zobowiązany jest do wykonywania obowiązków,  
o których mowa w niniejszym zaproszeniu, również  w  przypadku  udzielenia  Wykonawcy  robót    
zamówień/robót dodatkowych czy konieczności wykonania robót zamiennych.  

10.  Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „EDUKACJA 
DLA PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności 
Biologicznej. 

11. Kody CPV: 
71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi  
71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego 
 
 
 
 
 

http://www.bip.pomorskieparki.pl/
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2) zdolności technicznej lub zawodowej, 

2.1 Minimalny poziom zdolności Wykonawcy: 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie (2) usługi trwające nie krócej niż 6 m-cy 
każda i polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych o wartości 
kontraktowej nie mniejszej niż 1.500.000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy) 
brutto każda. 
2.2. Osoby skierowane do realizacji zadania.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie 
dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i spełniają 
następujące wymagania: 

a) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - Główny Inspektor Nadzoru 
(odpowiedzialny za zespół nadzoru), posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 
Doświadczenie zawodowe: 
- co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub 
pełnieniu nadzoru inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.),  
- kierowanie robotami lub pełnienie nadzoru inwestorskiego dla co najmniej dwóch (2) 
zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę budynku o wartości 
robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł  każda, gdzie na każdym zadaniu (inwestycji 
budowlanej) ww. funkcja (kierowanie i/lub nadzór) była pełniona przez co najmniej 6 
m-cy, chyba że zadanie (inwestycja budowlana) realizowana było w okresie krótszym 
niż 6 m-cy, wówczas ww. funkcja winna być pełniona przez co najmniej połowę okresu 
trwania zadania (inwestycji budowlanej).  

b) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
Doświadczenie zawodowe: 
co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub 
pełnieniu nadzoru inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.) 

c) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
Doświadczenie zawodowe: 
co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub 
pełnieniu nadzoru inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.), 

2.3. Ogólne postanowienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu 
a) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej,  z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
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Budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 
2016 poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie 
objętym umową, 

b) Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą 
osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień i doświadczenia 
jw., 

c) W przypadku, gdy wartość kontraktowa robót wykazywana przez wykonawcę na 
potwierdzenia spełnienia warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający 
przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, 
z daty udostępnienia niniejszego Zapytania Ofertowego (upublicznienia postępowania). 
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 
średni z ostatniej tabeli przed upublicznieniem postępowania), 

d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wykonawcy wykazują spełnienie warunku łącznie.  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
4) bezstronności (braku konfliktu interesów) 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie jest powiązany 
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.              
III ust. 1 pkt 2 niniejszego Zapytania Ofertowego, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków 
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia (rozdział III ust. 1 
pkt. 2.1), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 2 powyżej, 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu.  

4. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, 
a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż 
na dzień składania ofert. 

IV. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
Kryterium 1: Cena - C 
Waga – 90 % 

Opis sposobu oceny: Ilość punktów „C” = 
𝑵𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐𝒘𝒂 ( 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐)

𝑪𝒆𝒏𝒂𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 ( 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐)
x 90 % x100 pkt. 

 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. 
 
Kryterium 2: Termin płatności - T 
Waga - 10 %  
 
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 
                         termin płatności zadeklarowany w ofercie ocenianej 

                  T  =  --------------------------------------------------------------------------  x 10 pkt.           

                         najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert   

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów.  

UWAGA!  

1) Najkrótszy możliwy termin płatności uwzględniony do oceny ofert: 14 dni od daty otrzymania 
przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2) Najdłuższy możliwy termin płatności uwzględniony do oceny ofert:  30 dni od daty otrzymania 
przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Wykonawca może zaproponować termin płatności faktury VAT jedynie w pełnych dniach. 

 
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności uznaje się, że Wykonawca 
zaoferował minimalny termin tj. 14 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. W przypadku wskazania terminu dłuższego niż 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, oferta wykonawcy zostanie odrzucona 
jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego.  
 
Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy Bilans wszystkich kryteriów 
(uzyska maksymalną liczbę punktów będąca sumą punktów otrzymanych w każdym kryterium oceny 
ofert)  
Łączna liczba punktów przyznana ofercie zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:  

 

P = C+T 

P – ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA OFERCIE  
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V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE WYKONAWCY SKŁADAJĄ WRAZ Z OFERTĄ  
W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 
1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z 

ofertą: 
1) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego oraz  informacją o podstawie do dysponowania  

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

2) Dokumenty potwierdzające, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zadania, 
posiadają wymagane uprawnienia. 

3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W przypadku 
składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub 
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą spełniać go łącznie.  

4) Dowody określające czy te zamówienia (usługi) zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego zamówienie zostało wykonywane. W przypadku gdy Zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego zamówienie wskazane w wykazie zostały wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego ich wykonania. 

5) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik 
nr 4 do Zapytania Ofertowego). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie  
z rozdziałem III ust. 2 Zapytania Ofertowego, musi udowodnić Zamawiającemu,  
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z 
treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 
Zapytania Ofertowego).  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  
lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania 
wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. 
2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia 

inwestycji będącej przedmiotem nadzoru tj. do dnia końcowego odbioru robót i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

3. Planowany termin realizacji (zakończenia) robót budowlanych – 29.06.2018 r.   
4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi 

nadzorowanych robót budowlanych tj. przez okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót 
budowlanych, w szczególności podczas usuwanych przez Wykonawcę robót wad i usterek, a 
także podczas odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi; jeżeli z mocy obowiązujących 
przepisów lub na podstawie umowy wiążącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy okres w 
jakim Zamawiający będzie mógł wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji będzie 
dłuższy niż ww. 60 miesięcy, wówczas okres przez który Inspektor będzie zobowiązany do 
świadczenia usług nadzoru również ulegnie przedłużeniu tak, żeby odpowiadał okresowi w jakim 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi lub gwarancji 

 
VII. FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty można składać: 
a) w formie pisemnej pod adresem: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych,  

ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, 
b) w formie faksu na nr: 59 84 29 829, 
c) w formie elektronicznej na adres mailowy: zampub@pomorskieparki.pl 

2. Oferty należy złożyć do dnia 24.02.2017 r. do godziny 10:00 na Formularzu Ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej oferty.  

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą.  
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O 
ZAMÓWIENIE / INFORMACJE OGÓLNE W TYM ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
1.  Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki 
wymagane zapisami niniejszego Zapytania Ofertowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

3. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 
pismem odręcznym.  

4. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki  
i oświadczenia wymienione w rozdziale V niniejszego Zapytania Ofertowego.  

5. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.  
6. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego. 

mailto:zampub@pomorskieparki.pl
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7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

8. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późń. 
zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być 
one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia. 

10. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie warunki i 
wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia.  
12. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 

11.  
13. W przypadku złożenia oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
(stosowne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty). 

14. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnych, 
wykonawcy  (tj. konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani będą, najpóźniej przed 
podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców. 

15. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa zawarta przez Konsorcjum: 
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 

konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z 
realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
gwarancji jakości, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, 
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie 

realizacji zamówienia, 
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

16. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 

17. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 
analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

18. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych zgodnie z treścią rozdziału V Zapytania Ofertowego 
dokumentów i oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

19. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
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złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdziale V Zapytania Ofertowego. 

21. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

22. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 
1) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 
2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez 

Zamawiającego. 
23. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
24. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,  
2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w rozdziale X pkt. 8 ppkt. 3 Zapytania Ofertowego. 
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
4) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę 

nieupoważnioną. 
25. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

26. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
przed terminem składania ofert. 
 

X. Opis sposobu obliczania ceny/poprawiane omyłek 
1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo (liczbą)  

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem stawki VAT. 
2. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 stycznia  
2017 r. (stanowiącymi załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020), cena złożonej 
oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nie może przekraczać 2,2% wartości robót 
budowlanych i montażowych, z którymi jest związana.  

3. Zamawiający pismem z dnia 07.02.2017r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na wykonanie 
robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – 
II ETAP” (znak sprawy: DAO.251.6.2016), za cenę 2.718.746,52 zł brutto.  

4. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów, w celu dokonania 
oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać określone ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. 
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
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z 2016 r. poz. 1265), oraz obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. 
(M.P. z 2016 r. poz. 934) wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  
i wysokości minimalnej stawki godzinowej.     

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia,  
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.  

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) Oczywiste omyłki pisarskie; 
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, 

- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
9. Ilekroć w Zapytaniu Ofertowym jest mowa o cenie, należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w 
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 
 
XI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
najkorzystniejszej 
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w 

sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem 
kryteriów oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 
podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć odpis z właściwego rejestru 
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złożył ofertę w formie innej niż pisemna 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu ważną polisę OC lub inny 
dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przedkładana polisa 
lub inny dokument ubezpieczenia musi potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000.00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 

6. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące wykonawcę inne niż osoby 
podpisujące ofertę wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed 
jej podpisaniem przekaże zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do 
zawarcia umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do 
zawarcia (podpisania) umowy przez wskazane osoby wynika z dokumentów załączonych do 
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym przetargu.  

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenia wszystkich 
branżowych Inspektorów Nadzoru, stwierdzające  przyjęcie obowiązków  pełnienia  nadzoru nad 
danymi robotami budowlanymi.  
 

XII. Istotne dla stron postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym),  
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a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – 
zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej 
warunkach.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy zgodnie 
z postanowieniami wzoru umowy.  
 

XIII. Unieważnienie postępowania 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny lub gdy: 
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty 
najkorzystniejszej, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności umowa może 
zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie ceny ze wszystkimi 
Wykonawcami, którzy złożyli ofertę. 

 
XIV. Podwykonawstwo 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile te są znane 
na tym etapie). 
 

XV. Informacje o formalnościach związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty 
1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o 

wynikach postępowania, w szczególności o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, chyba że Wykonawca wyrazi wolę 
zawarcia umowy po upływie tego terminu.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może dokonać wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
Informacje dotyczące wykonawcy 
(Identyfikacja wykonawcy): 
 

Odpowiedź: 
(wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy
2
: 

 

 

Numer NIP: 

Numer REGON:
3
 

[……]  

[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy:  

Adres pocztowy: 

Telefon: 

Faks: 

Adres e-mail: 

 

 
[……] 

[……]  

[……]  

[……] 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Podstawa umocowania: 

 
 

[……]  

[……]  

[……] 

 

Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych w Słupsku 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia nadzoru  inwestorskiego  nad  zadaniem  

inwestycyjnym realizowanym  w ramach  Projektu  pn.  „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, 

Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej pn. „Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego – II ETAP” niniejszym: 

 

1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.  

                                                 
2
 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków 

konsorcjum lub spółki cywilnej. 
3
 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki  

cywilnej. 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią  Zapytania Ofertowego i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) 

……………………………….………zł. 

4. OFERUJEMY termin płatności ……….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

5. OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia (niepotrzebne skreślić): 

_____________________________________________________________ 

 

 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile na tym 

etapie są znani): 

_____________________________________________________________ 

 

 

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w 

załączniku nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

10. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

11. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) _________ 

2) _________ 

3) _________ 

.................................. , dnia ......................       
 

…….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
 

 
WYKAZ OSÓB  

 

Lp. 

 

 

 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe 

– zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego 

 

Podstawa 
dysponowania 

Numer uprawnień ze 
wskazaniem specjalności,  
data nabycia uprawnień4  

Doświadczenie zawodowe 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – Główny Inspektor Nadzoru 

1. 

 

 

  

 

 

 

…………. m-cy doświadczenia 
zawodowego w kierowaniu 

robotami lub pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego (liczone od dnia 

uzyskania uprawnień) 

Nazwa zadania (inwestycji 
budowlanej obejmującej 
budowę lub przebudowę 

budynku o wartości robót nie 
mniejszej niż 1.000.000,00 zł) 

……………………… 

Termin realizacji zadania 
(inwestycji budowlanej) 

………………………. 

Pełniona funkcja (stanowisko) 

……………………. 

Czasookres pełnienia funkcji 
(stanowiska) 

…………………… 

 

Nazwa zadania (inwestycji 
budowlanej obejmującej 

 

                                                 
4
 W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne zacytowanie zakresu uprawnień  

z posiadanego zaświadczenia. 
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budowę lub przebudowę 
budynku o wartości robót nie 
mniejszej niż 1.000.000,00 zł) 

……………………… 

Termin realizacji zadania 
(inwestycji budowlanej) 

………………………. 

Pełniona funkcja (stanowisko) 

……………………. 

Czasookres pełnienia funkcji 
(stanowiska) 

…………………….. 

(uzupełnić) 

Inspektor Nadzoru branży elektrycznej 

 

2. 

 

 

  

 

 

 

 

…………. m-cy doświadczenia 
zawodowego w kierowaniu 

robotami lub pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego (liczone od dnia 

uzyskania uprawnień) 

 (uzupełnić) 

 

 

Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 

 

3. 

 

 

  

 

 

 

 

…………. m-cy doświadczenia 
zawodowego w kierowaniu 

robotami lub pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego (liczone od dnia 

uzyskania uprawnień) 

 (uzupełnić) 

 

 
................................. , dnia ......................       

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 
 
 

 

WYKAZ USŁUG 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Termin realizacji Zamawiający  
(Inwestor) 

Nazwa zadania 
(inwestycji)  

 

Wskazanie 
zakresu usług* 

Wartość 
robót 

brutto* 

początek koniec  

1  
 
 
 

     

2  
 
 
 

     

3  
 
 
 

     

(…)  
 
 
 

     

 
* Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu określonych w rozdziale III ust. 1 pkt. 2.1 Zapytania Ofertowego. 

 
 
 
 

 .................................. , dnia ......................       
 
 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługę pełnienia nadzoru  inwestorskiego  
nad  zadaniem  inwestycyjnym realizowanym  w ramach  Projektu  pn.  „EDUKACJA DLA PRZYRODY” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej pn. „Rozbudowa 
siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II ETAP” oświadczam, co następuje:  
 
Mając na uwadze, że przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczam/y, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 
 
 

.................................. , dnia ......................       
 
 
 

…….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 
UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 
 

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 
 
 

zawarta dnia: ……………. 2017 r. w  Słupsku pomiędzy: 

Województwem Pomorskim – ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 

Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A 

reprezentowanym przez: 
- ……………………….  
-………………………… 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 ………………………………., …………………../, NIP ……………………, Regon: …………………….., którą 
reprezentowanym przez: 
-  

 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Inspektorem” 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem  umowy jest pełnienie nadzoru  inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II ETAP” wraz  
z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną 
budynku. 

2. Inwestycja realizowana będzie w Gdańsku przy ul. Polanki 51.  
3. Budynek stanowiący II etap rozbudowy siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego będzie 

łączył się z istniejącym budynkiem poprzez klatkę schodową istniejącego budynku o funkcji 
biurowo-administracyjnej. Nowy budynek będzie pełnił funkcję biurowo - edukacyjną. 

4. Dane techniczne budynku do realizacji:  
a) powierzchnia użytkowa – 415 m2,  
b) kubatura – 1932,30 m3. 

5. W ramach zadania inwestycyjnego o którym mowa w ust. 1, Wykonawca robót budowalnych 
realizować będzie w szczególności następujący zakres prac:  
a) przygotowanie terenu pod budowę, 
b) roboty ogólnobudowlane (budowa kubatury obiektu – przyziemie ze zjazdem do garażu, 

parter z częścią dziedzińca wraz z pracami wykończeniowymi),  
c) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, uzyskanie decyzji zezwalającej leży po 

stronie Zamawiającego, 
d) wykonanie instalacji w budynku miedzy innymi: sanitarnych, cieplnych, 

elektroenergetycznych, teletechnicznych,  
e) wykonanie zagospodarowania terenu między innymi: nawierzchnie (chodniki, dojazd do 

garażu, miejsca postojowe), zieleń (ogród na dachu, trawniki i nasadzenia), elementy małej 
architektury, 
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f) wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji 
deszczowej. 

6. Inspektor zapewnia sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań objętych niniejszą 
Umową. 

7.  Szczegółowy   zakres   robót   budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony  został   
w opisie  przedmiotu  zamówienia robót budowlanych, tj. dokumentacji  projektowej   
i specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru robót, które  stanowią załącznik do umowy.  

8.  Inspektor nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo ograniczeniem 
zakresu robót budowlanych  lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów 
finansowych przewidzianych  w  umowie  z  Wykonawcą  robót  budowlanych.  Zmiana  zakresu  
rzeczowego  lub finansowego  robót  musi  zostać  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  w  
formie  pisemnej  pod rygorem nieważności. 

9.  Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „EDUKACJA 
DLA PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności 
Biologicznej. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że zakresem niniejszej umowy jest świadczenie przez Inspektora  
określonych w niej obowiązków w stosunku do inwestycji określonej w ust. 1 niezależnie od ilości 
umów zawieranych z wykonawcami robót budowlanych. Oznacza to, że w przypadku w którym 
np. umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych zakończy się przed zakończeniem 
przedmiotowej inwestycji (np. na skutek odstąpienia od umowy przez jedną ze stron), Inspektor 
ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki, w ramach wynagrodzenie określonego niniejszą 
umową, również w zakresie robót wykonywanych przez kolejnych wykonawców robót 
wybranych do zakończenia inwestycji. 

 
§ 2 

Obowiązki Inspektora 
 
1. Inspektor będzie wykonywał nadzór przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowalne, kwalifikacje i doświadczenie do nadzorowania prac z zakresu branży konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej i  sanitarnej, wskazane w ofercie Inspektora, posiadające odpowiednie 
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane, tj.: 

1)…………………………………………………… nr………………………., tel. …………………….. 

2)…………………………………………………… nr………………………., tel. …………………….. 

3)…………………………………………………… nr………………………., tel. …………………….. 
2. Wszelkie zmiany składu osobowego wskazanego w ust. 1 wymagają zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  
3. Inspektor we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których 

doświadczenie i kwalifikacje spełniają wymagania (uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe) 
określone w Zapytaniu Ofertowym.  

4.  Zamawiający ma prawo żądać zmiany każdej z osób wchodzącej w skład zespołu Inspektora  
w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy w szczególności osoby, 
która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub która jest niedbała w swojej pracy. 
W takim przypadku Inspektor jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu propozycji 
innej osoby w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 
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Zamawiający w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji przez Inspektora ustosunkuje się 
do przedstawionej propozycji. Postanowienia ustępu 2 niniejszego paragrafu będą stosowane 
odpowiednio. 

5. Inspektor oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz 
postanowieniami umowy. 

6. Do podstawowych obowiązków Inspektora w ramach przedmiotu umowy należy pełnienie 
nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, 
poz. 290 z późn. zm.), w tym w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji budowy  z projektem, przepisami prawa, umową zawartą przez 
Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, a 
także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego; 

2) przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami 
dopuszczającymi materiały  do  stosowania  w  budownictwie  i  obiektach  użyteczności  
publicznej,  żądania dodatkowych  badań jakościowych,  a w  szczególności  obowiązkowy  
odbiór  przedstawionych  przez  Wykonawcę  robót  certyfikatów  i  deklaracji  zgodności  
materiałów  przed  ich wbudowaniem,  zatwierdzanie  materiałów,  technologii  
budowlanych  oraz  jakości  wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – 
wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
obowiązkowe uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  
technicznych  i przewodów  kominowych  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  
odbioru  częściowego oraz  odbioru  końcowego  gotowych  obiektów  budowlanych  i  
przekazywanie  ich  do użytkowania; 

4) koordynacja robót poszczególnych branż; 
5) kontrola  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy,  książek  obmiarów  i  

dokonywanie wpisów  stwierdzających  wszystkie  zdarzenia  mające  znaczenie  dla  
właściwego  procesu budowlanego  oraz  wyceny  robót.  Kontrola  prawidłowego  
gromadzenia  atestów  materiałów, orzeczeń  o  jakości  materiałów,  kontrolnych  
wyników  badań  i  innych  dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. 
Dokonywanie obmiaru wykonanych robót; 

6) koordynowanie    prowadzenia    nadzoru    autorskiego    przez   projektantów,   
stwierdzenie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania 
nadzoru; 

7) niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wprowadzenia  zmian  
w dokumentacji projektowej; 

8) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej;  

9) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy 
wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;  

10) potwierdzanie  faktycznie  wykonanego  zakresu  robót  jako  podstawy  do  wypłaty 
wynagrodzenia    zgodnie  z  Harmonogramem  Rzeczowo-Finansowym dołączonym do 
umowy na wykonanie robót budowlanych; 

11) wykonywanie  ciągłego  nadzoru  stosownie  do  wymagań technologicznych 
prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu 
budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności; 
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12) uczestniczenie w Radach budowy, które będą odbywać się będą w razie potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, sporządzanie z  niej  protokołów  z podjętymi 
ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu. Na spotkaniu przekazywane będą 
informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z 
budową; 

13) nadzór nad robotami i czynnościami prowadzonymi przez podmiot realizujący 
przyłączenia do  sieci,  zgodnie  z  zawartymi  umowami  przyłączeniowymi  i  warunkami  
technicznymi  przyłączenia; 

14) przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych 
objętych  nadzorem; 

15) przekazywanie  Zamawiającemu  miesięcznych  sprawozdań  o  stanie  zaawansowania  
finansowego i rzeczowego robót narastająco, nie później niż do 10 dnia każdego 
miesiąca.  Sprawozdanie   musi   wyczerpująco   określać   realizację   robót   w   danym   
okresie  sprawozdawczym w poszczególnych branżach. Sprawozdanie opisowe musi 
zawierać m.in.:  odchylenia  rzeczowe  i  finansowe  w  stosunku  do  pierwotnego  
harmonogramu  realizacji projektów  oraz  harmonogramu  po  ewentualnych  zmianach.  
Ponadto  należy  również  podać liczbę i terminy zmian harmonogramów; dokładne 
opisanie przyczyn powstałych odchyleń;  podjęte kroki zaradcze w stosunku do 
wynikających problemów; informację na temat wpływu powstałych trudności na termin 
realizacji inwestycji, propozycje działań, które powinien podjąć Zamawiający celem 
nadrobienia lub uniknięcia powstania dalszych opóźnień. Sprawozdania powinny być 
sporządzane narastająco  tj.  w  sprawozdaniu  za  kolejny  okres  sprawozdawczy  muszą  
być zawarte informacje ze sprawozdań dotyczących wcześniejszych okresów 
sprawozdawczych, tak aby zachować odpowiednią ścieżkę umożliwiają sprawny nadzór 
nad inwestycją i wskazującą na całość problemów, opóźnień i podjętych środków 
zaradczych i ich wyników, występujących podczas realizacji projektu oraz propozycji 
działań Zamawiającego w tym zakresie; 

16) bieżąca  współpraca  z  Zamawiającym  w  zakresie  prawidłowej  realizacji  zadania 
inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji 
robót; 

17) przyjmowanie i  niezwłoczne opiniowanie  wniosków  Wykonawcy  robót  oraz  
sporządzanie protokołów  konieczności  wraz  z  wykonaniem  kosztorysów  inwestorskich   
(zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  
budowlanych określonych w  programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  
130,  poz.  1389)  dla  wykonania  robót dodatkowych  oraz  robót  zaniechanych  z  
uzasadnieniem  konieczności  ich  wykonania  lub zaniechania,  określenia  ich  zakresu  
oraz  wartości;  Inspektor  nie  może  podejmować  decyzji,  które  wymagałyby  
zwiększenia  nakładów finansowych  przewidzianych  w  umowie  z  wykonawcą  robót  
budowlanych,  a  jeżeli  takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być 
zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez wyrażenie  pisemnej  zgody  pod  rygorem  
nieważności  przy  uwzględnieniu  właściwych przepisów ustawy, w przypadku zaistnienia 
potrzeby wykonania robót dodatkowych Inspektor każdorazowo zobowiązany będzie 
przedstawić analizę dopuszczalności ich zlecenia z punktu widzenia treści umowy 
zawartej z wykonawcą robót oraz obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 
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18) weryfikowanie  kosztorysów  ofertowych  Wykonawcy na  roboty  dodatkowe lub 
zamienne i przekazywanie Zamawiającemu swojej analizy w tym zakresie w terminie do 3 
dni od dnia ich otrzymania; 

19) kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; 
20) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego i jego termin zakończenia; 
21) przygotowanie  materiałów do odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego 

robót, powiadomienie Zamawiającego o terminach odbiorów; 
22) zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 

Wykonawcę robót.  Zespół  inspektorów  będzie  odpowiadał  za  dopilnowanie  
kompletności  i  potwierdzał zgodność  stanu  określonego  w  dokumentacji  
powykonawczej  z  faktycznie  wykonanymi robotami. Zespół inspektorów zobowiązany 
jest złożyć oświadczenie w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego; 

23) przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 15 dni od daty 
podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, sprawozdania końcowego z 
realizacji inwestycji; 

24) dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i 
przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.); 

25) odbiór – w uzgodnieniu z Zamawiającym - robót w terminach określonych w umowie na 
wykonanie robót budowlanych; 

26) wskazanie – w toku czynności odbiorowych – wszystkich wad lub usterek w wykonanych 
pracach (dotyczy zarówno odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego) oraz 
ewentualne późniejsze potwierdzenie ich usunięcia; 

27) realizowanie  wszelkich  innych  poleceń  i  zarządzeń  Zamawiającego  nie  wymienionych 
powyżej,  które  będą  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  inwestycji  w  szczególności 
prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; 

28) nadzór  nad  wypełnieniem  przez  Wykonawcę  procedur  obowiązujących  u  
Zamawiającego  i określonych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  dla  dokończenia  
robót  w  tym  również  w umowie Wykonawcy robót, w szczególności nadzór nad 
przestrzeganiem przez Wykonawcę robót przepisów w zakresie bhp; 

29) świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w okresie w jakim Zamawiającemu 
przysługiwać będą uprawnienia z rękojmi lub gwarancji wykonanych robót tj. przez okres 
60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, w szczególności podczas 
usuwanych przez wykonawcę robót wad i usterek, a także podczas odbioru ostatecznego 
po upływie okresu rękojmi; jeżeli z mocy obowiązujących przepisów lub na podstawie 
umowy wiążącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy okres w jakim Zamawiający 
będzie mógł wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji będzie dłuższy niż 
ww. 60 miesięcy, wówczas okres przez który Inspektor będzie zobowiązany do 
świadczenia usług nadzoru również ulegnie przedłużeniu tak, żeby odpowiadał okresowi 
w jakim Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi lub gwarancji, 

30) świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego po upływie 
okresu rękojmi; 

31) zakup  druków  kolejnych  tomów  dziennika  budowy  i  zarejestrowanie   
w  odpowiednim Urzędzie oraz przekazanie Wykonawcy robót budowlanych;  

32) prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiającego, w sprawach związanych z 
realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności z Samorządem Województwa 
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Pomorskiego  oraz władającymi  nieruchomościami  sąsiednimi – po  uzgodnieniu  treści    
z  Zamawiającym.  Zamawiający wymaga, aby sporządzane dokumenty były wykonywane 
w wersji zarówno wydrukowanej jak i elektronicznej edytowalnej w takich też wersjach 
przekazywane mu. Powyższe dotyczy również innych dokumentów związanych z 
realizacją inwestycji, w szczególności wszelkiego rodzaju protokołów i raportów. W 
przypadku braku możliwości sporządzenia wersji elektronicznej edytowalne (np. z uwagi 
na fakt sporządzenia dokumentu na terenie budowy z udziałem osób trzecich) 
dokumenty te winny być przekazywane Zamawiającemu w oryginale oraz w 
zeskanowanej wersji elektronicznej; 

33) wykonanie  inwentaryzacji  robót  budowlanych  pozostałych  do  dokończenia  
związanych  z realizowanym  zadaniem  inwestycyjnym,  w  przypadku  rozwiązania  
umowy  (w  tym odstąpienia  od  umowy),  bądź  ogłoszenia  likwidacji,  upadłości  
Wykonawcy  robót  budowlanych. Ww. inwentaryzacja winna wskazywać dokładne 
określenie wykonanych elementów robót, procentowe określenie tych elementów które 
nie zostały ukończone oraz określenie niewykonanych elementów robót. Dodatkowo 
inspektor winien określić w jakim stopniu (procentowym) Wykonawca robót wywiązał się 
z realizacji umowy jako całości oraz jaka jest wartość wykonanych przez niego prac.  

 
 

§ 3 
Wynagrodzenie Inspektora 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektor otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości ………………. zł brutto (słownie:………………………………….), w tym należny podatek VAT.  
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wypłacane będzie od dnia rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu §4 ust. 1 niniejszej umowy w 16 równych ratach 
miesięcznych do 90% wysokości łącznego wynagrodzenia opisanego w ust. 1,  a 10% płatne 
będzie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. W przypadku zaistnienia sytuacji o której 
mowa w § 8 niniejszej umowy, tj. w przypadku zawieszenia wykonywania umowy, wypłata 
wynagrodzenia będzie wstrzymana przez okres zawieszenia.  

3. Wynagrodzenie Inspektora obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy. 
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury miesięczne wystawione przez Inspektora dla 

Zamawiającego. 
5. Podstawą do wystawienia faktur miesięcznych są podpisane przez obie strony protokoły  

odbioru sporządzane na podstawie miesięcznych sprawozdań o których mowa w §2 ust. 6 pkt. 
16 Umowy. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Inspektora  wskazany  
na fakturze w  terminie do ……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 
Faktura VAT powinna zawierać następujące dane: 
Nabywca: 
Województwo Pomorskie  
NIP: 583-31-63-786 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 
Odbiorca: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Poniatowskiego 4 A 
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76-200 Słupsk 
7. Inspektor nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
8. Jeżeli, do Inspektora zastosowanie znajdować będę przepisy ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w szczególności jej przepisy art. 8a – 8c, wówczas 
Inspektor zobowiązany będzie przedstawiać zestawienie godzin poświęconych na realizację tych 
czynności za każdy miesiąc w którym świadczone były usługi.5 

 
 

§  4 
Terminy 

 
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy tj. …………… 

chyba że przekazanie placu budowy wykonawcy robót nastąpi w terminie późniejszym. Wówczas 
terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest przekazanie placu budowy.  

2. Inspektor zobowiązuje się świadczyć Usługę do zakończenia inwestycji będącej przedmiotem 
nadzoru tj. do dnia końcowego odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

3. Planowany termin realizacji (zakończenia) robót budowlanych – 29.06.2018 r.  Ww. termin może 
ulec zmianie, zaś Inspektor winien uwzględnić ryzyko zmiany terminu realizacji robót w 
wynagrodzeniu (cenie oferty). W szczególności winien on uwzględnić ryzyko wystąpienia sytuacji 
o której mowa w §1 ust. 8 niniejszej umowy.  

4. Inspektor zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1 świadczyć 
usługi nadzoru inwestorskiego w okresie w którym, zgodnie z postanowieniem §2 ust. 6 pkt 30 
niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia z rękojmi lub gwarancji. 

§ 5 
Wypowiedzenie / Odstąpienie od Umowy  

 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od umowy, z powodu zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy powodujących, że realizacja 
zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy nie leży w interesie publicznym lub niemożności 
realizacji zadania.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze 
oświadczenia złożonego Inspektorowi na piśmie, w przypadku wystąpienia następujących 
okoliczności:  

1) przeciwko Inspektorowi zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Inspektor złoży 
wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, 
postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych,  

2) Inspektor nie będzie realizował swoich zobowiązań zgodnie z postanowieniami Umowy,  
3) Inspektor posłuży się wobec Zamawiającego nieprawdziwymi lub zafałszowanymi 

informacjami, danymi, raportami, analizami, interpretacjami, badaniami, ekspertyzami, 
sprawozdaniami lub opiniami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy, 

                                                 
5
 §3 ust. 8 będzie miał zastosowanie do Inspektorów spełniających cechy określone w art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) 
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4) Inspektor nie zidentyfikuje wady robót budowlanych, która może, w opinii Zamawiającego, 
mieć niekorzystny wpływ na terminową lub optymalną pod względem kosztów realizację 
Inwestycji,  

5) nieprzestrzeganie przez Inspektora przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm 
mających zastosowanie w związku z realizacją niniejszej umowy, 

6) Inspektor, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w 
części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy,  

7) innego rodzaju naruszenie niniejszej Umowy przez Inspektora (w tym, niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie któregokolwiek z zobowiązań, niedołożenia należytej staranności, 
złożenie nieprawdziwych lub niekompletnych oświadczeń i zapewnień na podstawie 
niniejszej Umowy). 

3. Przed wypowiedzeniem Umowy, w sytuacji wystąpienia jednej z przyczyn wymienionych w ust. 2, 
Zamawiający może wezwać Inspektora do podjęcia zachowań zgodnych z Umową wyznaczając 
mu dodatkowy termin. 

4. Po wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od jego przyczyn, Inspektor, 
będzie zobowiązany nadal świadczyć usługi przez okres 4 tygodni od daty oświadczenia o 
wypowiedzeniu Umowy, chyba że Zamawiający zwolni Inspektora z tego obowiązku. 

5. Wypowiedzenie Umowy, niezależnie od jego powodu, nastąpi bez uszczerbku dla praw lub 
środków prawnych przysługujących dowolnej Stronie w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem któregokolwiek z zobowiązań przez drugą Stronę przed dniem 
wypowiedzenia umowy.  

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, świadczenia dotychczas 
spełnione nie podlegają zwrotowi. W przypadku usług, które zostały wykonane przez Inspektora 
do dnia wypowiedzenia Umowy zostaną one rozliczone przy odpowiednim zastosowaniu 
postanowień Umowy. 

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, Inspektor jest zobowiązany 
sporządzić raport zamknięcia, zawierający szczegółowe zestawienie wykonanych czynności oraz 
opisujący stan zaawansowania inwestycji na dzień zakończenia budowy. 

 
§ 6 

Kary umowne 
1.  Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 
1) Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, 

2) Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie wymaganych terminów 
wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w niniejszej umowie, w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była 
przewidziana lub wymagana w danym dniu za ten dzień, 

3) Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku dokonania – z przyczyn 
dotyczących Inspektora – odbioru robót bez udziału inspektorów nadzoru z branży właściwej 
dla odbieranych prac – w wysokości 500,00 zł za każdoczesny odbiór robót bez udziału 
właściwych inspektorów nadzoru; kara umowna naliczana jest przy każdym odbiorze robót, 
w tym m.in. przy odbiorze robót zanikających, podlegających zakryciu, przy odbiorze 
końcowym lub częściowym; do naliczenia kary umownej wystarczające jest, aby przy 
odbiorze robót nie był obecny chociażby jeden inspektor nadzoru, gdy wymagana jest 
obecność inspektorów nadzoru z kilku branż, 
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4) Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku, gdy Inspektor  nie wykona 
któregokolwiek obowiązku przewidzianego Umową, w szczególności przewidzianego w § 2 
ust. 6 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdorazowe niewykonanie obciążającego go 
obowiązku przy czym zapłata tej kary nie zwalnia Inspektora z obowiązku wykonania 
czynności, 

5) Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku podjęcia przez Inspektora – 
bez zgody Zamawiającego – czynności, decyzji lub działań, dla których umowa wymaga zgody 
Zamawiającego, w szczególności w zakresie obowiązku zgłoszenia podwykonawców, 
uzyskania zgody na zmiany osobowe w zespole Wykonawcy robót – w wysokości 1.000,00 zł 
za każdorazowe uchybienie obowiązkowi uzyskania zgody Zamawiającego. 

2. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie a w 
przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

3. Naliczoną karę umowną Zamawiający potrąca z wynagrodzenia określonego  
w § 3 ust. 1, informując o tym Inspektora na piśmie. 

3.  Zamawiający może dochodzić od Inspektora odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

 
 
 
 
 

§ 7 
Podwykonawstwo  

 
1. Inspektor może realizować umowę za pośrednictwem podwykonawców. 
2. Do zawarcia przez Inspektora umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
3. Strony postanawiają, iż realizacja czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy przy 

pomocy podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z tym 
podwykonawcą, stanowi naruszenie przez Inspektora istotnych postanowień Umowy, skutkujące 
uprawnieniem po stronie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy i naliczenia kar umownych. 

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, który nie będzie miał: 
doświadczenia, kwalifikacji lub uprawnień pozwalających na wykonanie czynności będących 
przedmiotem Umowy. 

5. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji Umowy wymaga zgody Zamawiającego, 
po uprzednim złożeniu przez Inspektora pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany. 

6. Inspektor odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  
 

§ 8 
 Zawieszenie wykonania Umowy 

 
1. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zawieszania wykonania Umowy w całości lub 

w części w sytuacji wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności powodujących 
wstrzymanie realizacji zadania o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy. Za niezależne od 
Zamawiającego okoliczności skutkujące wstrzymaniem realizacji zadania uznaje się m.in.:  
a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych,  

b) przyczyny techniczne nieprzewidziane na wcześniejszym etapie realizacji zadania, 
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c) rozwiązanie lub odstąpienie od umowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót przed 
ukończeniem robót budowlanych i konieczność wyboru kolejnego Wykonawcy robót, 

2. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Inspektorowi 
najpóźniej na 3 dni przed terminem zawieszenia.  

3. Zawieszenie trwa przez okres wskazany przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa 
w ust. 2 lub do czasu jego odwołania przez Zamawiającego.  

4. W sytuacji zawieszenia wykonania Umowy Inspektorowi nie należy się wynagrodzenie za okres 
zawieszenia, a wypłata wynagrodzenia określonego niniejszą Umową również ulega zawieszeniu 
na czas trwania zawieszenia wykonania Umowy. Płatność poszczególnych miesięcznych rat ulega 
przesunięciu o okres trwania zawieszenia wykonania Umowy. 

 
§ 9 

Adresy do korespondencji 
 

1. Zamawiający  oświadcza, że właściwym adresem do bieżącej korespondencji jest adres mailowy: 
zampub@pomorskieparki.pl oraz tel.nr 59 842 98 29. 

2. Inspektor oświadcza, że właściwym adresem do bieżącej korespondencji jest adres mailowy:  
………………………………………. oraz tel………………….. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach podanych wyżej adresów. 
4. Strony są zobowiązane do potwierdzania otrzymania korespondencji mailowej.  
5. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu, lub z jakichkolwiek 

przyczyn nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio 
podany adres, będą uważane za prawidłowo doręczone. 

 
§ 10 

Zmiany umowy – ogólne postanowienia  
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących 
okolicznościach: 

1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inspektora na skutek, 
w szczególności zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Edukacja dla 
przyrody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, wytycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 lub pozyskania nowego dofinansowania; 

2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Inspektora, każdorazowo w przypadku 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
- na zasadach i w sposób określony w §11 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Inspektora. 

3) zmian osobowych w zespolę Inspektora, zgodnie z postanowieniami §2 ust. 2-4 Umowy, 

mailto:zampub@pomorskieparki.pl
https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na zasoby którego Inspektor powoływał się na 
zasadach określonych w rozdziale III ust. 2 Zapytania Ofertowego, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że Inspektor  wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inspektor  samodzielnie spełnia 
powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy 
niewymienionego w wykazie proponowanych do wykonania przez podwykonawców części 
zamówienia, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego, 

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych Instytucji Zarządzającej  
lub zmiany wynikającej z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych 
właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem 
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu 
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 
przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, 
Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe 
brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych 
albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 
umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 

 
 

§ 11 
Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Inspektora 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Inspektorowi, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Inspektora. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 
pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z 
terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 
pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Inspektorowi, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Inspektora 
w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian 
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Inspektora ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Inspektora w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Inspektora, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 
Inspektora będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Inspektora ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
osobom wchodzącym w skład zespołu Inspektora realizującego przedmiot umowy. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Inspektora będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia osób realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić do drugiej 
strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inspektorowi, 
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, 
o jaką wynagrodzenie Inspektora powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości należnego wynagrodzenia. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, Inspektor do wniosku 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 
mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w 

skład zespołu Inspektora realizującego przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w 
skład zespołu Inspektora realizującego przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Inspektora, z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 
jest on uprawniony do zobowiązania Inspektora do przedstawienia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 21 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma 
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wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 
mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, strona, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Inspektora powinno ulec zmianie, albo 
informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inspektorowi 

 
 

§ 12 
Ubezpieczenie 

 
1. Inspektor zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy opłaconej 

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000.00 zł (słownie: czterysta tysięcy 
złotych). 

2. Inspektor zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia OC. Jeżeli umowa 
ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany na podstawie ust. 1 Inspektor, na 
co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, przedstawi 
Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Inspektor ma obowiązek 
po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana 
ciągłość ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Inspektora w trakcie realizacji umowy polisy OC,  Zamawiający 
może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Inspektora na jego koszt. Koszty poniesione 
na ubezpieczenie Inspektora Zamawiający potrąci z jego wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy 
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych 
przez Inspektora. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.  

3.  Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu drogi polubownej rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zapytanie ofertowe nr z dnia ………. oraz oferta Inspektora z dnia .…….. stanowią integralną 
część umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i jeden Inspektor. 
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ZAMAWIAJĄCY       INSPEKTOR 
 
 
 
Załączniki: 
1. Zapytanie Ofertowe nr ….. 
2. Oferta Inspektora 
3. Dokumentacja projektowa dla zadania  pn. „Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II ETAP” 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania  pn. „Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego – II ETAP” 


