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Kłodzko 2011-03-22 

Zapytanie ofertowe 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Modernizacja Dróg 
dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł – Taszów I etap na odcinku Lewin Kłodzki 
– granica państwa w Kotle” – Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. 

Nazwa Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych, 57 – 300 Kłodzko, ul. Objazdowa 20. 

1. Tytuł projektu:  „Modernizacja Dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice                    
w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki. Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł – 
Taszów I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica państwa w Kotle” 

2. wartość robót budowlanych w ramach projektu: 3.613.000 zł. 

Opis przedmiotu zamówienia: Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać 
czynności inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Modernizacja Dróg dojazdowych do 
przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3296D Kocioł – Taszów I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica państwa w 
Kotle – Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 
– Rzeczpospolita polska 2007 – 2013” zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego naleŜy: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji               
z  projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                        
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                              
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŜe, kontrolowanie 
rozliczeń budowy.                                                                                                                                               

5) obecność inspektora na budowie minimum 2 razy w tygodniu. 

3. Termin i miejsce wykonywania zamówienia: Wykonawca będzie wykonywał przedmiot 
zlecenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania zamówienia w terminie od 05.04.2011 r. do dnia 15.10.2012 r. 

4. Forma realizacji zamówienia: umowa zlecenie.  
5. Kryteria wyboru oferty:   

a) Cena – 100 % - (100 % - 100 pkt). Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona                          
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób: 

 C min 

 
C = 

C o 
x 100 pkt 

gdzie:       Cmin  – cena brutto oferty najtańszej  
 Co  – cena brutto oferty ocenianej 



 
 
 
 

b) Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.  

 
6. Termin składania ofert: do 31 marca 2011 r. do godz. 1300. 

 Miejsce składania ofert: 57- 300 Kłodzko, ul. Objazdowa 20, sekretariat pok. nr 1. 
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31marca 2011 r. o godz. 1315 pokój nr 18 świetlica Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57 – 300 Kłodzko. 
8. Ofertę zapytania ofertowego wraz z dokumentami naleŜy złoŜyć w kopercie – na kopercie 

naleŜy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: „oferta 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie pn.: …………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 

9. Do oferty naleŜy dołączyć wykaz wykonanych (w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub w okresie działalności, jeŜeli była krótsza 
niŜ 3 lata) co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
uprawnień.  

 
10. Warunki udziału w postępowaniu:  

a) Oferent powinien posiadać uprawnienia w branŜy: 
   drogowej bez ograniczeń 

11. Kontakt:  Dariusz Krajnik – Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.  
       Tel. 74 868 01 80, 
12. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
13. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie Ŝadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niŜ 

2 waŜne oferty, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert o 3 dni robocze, tak aby moŜna 
było porównać co najmniej 2 waŜne oferty, a w przypadku nie wpłynięcia wymaganej ilości ofert 
w ww. przedłuŜonym terminie, dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie 
kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. 

14. Środki na sfinansowanie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy pochodzą                  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 2013. 

Oferta:  
Imię…………………………………………………………………………………… 
Nazwisko…………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………………. 
Tel……………………………………………………………………………………… 
NIP…………………………………………………………………………………….. 

15. OFERUJEMY  pełnienie funkcji inspektora nadzoru za cenę brutto ____________ PLN  

       (Słownie złotych: ……………………………………………………………………..)  

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość brutto Termin realizacji Nazwa zleceniodawcy 

1.     

2.     

3.     



 
 
 

Załączniki:  
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (kserokopie 

uprawnień ) 
                                                               
                                                                                                                           Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
                                                                    UMOWA 

Nr…….. IN/......./2011 
zawarta w dniu ................................ r. w Kłodzku 
Umowa zawarta pomiędzy: 
Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku  
ul. Objazdowa 20, 57 - 300 Kłodzko,  
zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną przez: 
Stanisława Sijkę – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku 
a firmą: 
.................................................... 
 
.................................................... 
 
zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowaną przez:  
 
.................................................... 
 
Treść umowy:    

§ 1 

Przedmiot umowy 

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.               
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
Publicznych. W związku z powyŜszym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem 
i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania Ŝadnych zobowiązań.                 
ZLECENIODAWCA zleca a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się pełnić funkcj ę inspektora 
nadzoru inwestorskiego nad robotami „Modernizacja Dróg dojazdowych do przejścia 
granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki. Przebudowa drogi powiatowej nr 
3296D Kocioł – Taszów I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica państwa w Kotle – Projekt 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 
polska 2007 – 2013”. 
 
Zakres robót, których wykonanie będzie nadzorował Inspektor nadzoru:  

− przygotowanie terenu pod budowę. 
− roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,                                                                                           
− roboty ziemne,                                                                                                                             
− odwodnienie korpusu drogowego,                                                                                                                                 
− podbudowy,                                                                                                                                                                           
− nawierzchnie,                                                                                                                                                            
− roboty wykończeniowe,                                                                                                                                      
− elementy ulic i chodniki,                                                                                                                                                  
− oznakowanie pionowe.                                                                                                                                          

§ 2 

Zakres czynności Inspektora nadzoru. 

1. Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów 
Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz przepisów 
wykonawczych, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej 
oraz zgodnie z etyką zawodową. 



 
 
 

2. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za organizację i koordynację realizacji zadania             
w zakresie robót wymienionych w § 1, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 
finansowym robót Wykonawcy, stanowiącym Załącznik do Umowy w sprawie wykonania 
robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania „Modernizacja Dróg 
dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin 
Kłodzki. Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł – Taszów I etap na odcinku 
Lewin Kłodzki – granica państwa w Kotle”. 

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentacji projektowej, kontrolowania 
jakości robót oraz stosowanych materiałów. 

4. Inspektor Nadzoru będzie współuczestniczyć w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym                           
i rzeczowym. 

5. Zamawiający wymaga dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót co najmniej dwa 
razy na tydzień.  

6. Do obowiązków Inspektora nadzoru naleŜy m.in.: 
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie                            

z dokumentacją oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym będącymi załącznikami do 
umowy z wykonawcą robót drogowych,  

2) kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny 
robót, 

3) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,  
4) akceptacja materiałów do wbudowania dostarczonych przez Wykonawcę robót,   
5) uczestniczenia przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów, udział w spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowego 
zadania, 

6) dokonywania odbiorów częściowych robót, dokonywania odbiorów robót zanikających                     
i ulegających zakryciu,  

7) Składanie kwartalnych sprawozdań dla Zamawiającego z postępu  realizacji zadania,  
8) uczestniczenie w komisji odbioru końcowego zadania  oraz w komisjach odbioru 

gwarancyjnego, 
9)  przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złoŜenie 

zawiadomienia o zakończeniu budowy………………………………………………………   
10) analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji. W przypadku ujawnienia wad tej 

dokumentacji Inspektor nadzoru zobowiązany jest do poinformowania o tym 
Zamawiającego.  

11) Inspektor nadzoru jest równieŜ zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie              
o niezbędności wykonania robót koniecznych dodatkowych lub zamiennych, nie 
uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym                      
a Wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeŜeli jest to 
niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót oraz jest 
to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

12) zatwierdzenie, sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramu robót Wykonawcy, 
13) weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę                 

w związku z realizacją zadania,  
14) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, zapobieganie zastosowania materiałów 

budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  
15) odbiór i sprawdzenie robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
16) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: wydawać Kierownikowi budowy lub 

Kierownikom robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: 
usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, takŜe wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót sanitarnych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

 



 
 
 
 

7. Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać od Kierownika budowy lub Kierowników robót dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania 
dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagroŜenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

8. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do terminowego i rzetelnego wykonania swoich obowiązków. 
9. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienaleŜytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. 
10. Inspektor nadzoru nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji robót opisanych w § 1 

wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, w tym Wykonawców robót. 

§ 3 

1. Zleceniobiorca nie moŜe powierzyć wykonania swojej pracy innej osobie bez zgody 
Zleceniodawcy wyraŜonej na piśmie. 

2. W razie naruszenia postanowienia jak w pkt 1 Zleceniodawca moŜe od umowy odstąpić ze 
skutkiem natychmiastowym. 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony:                                                                                                            
od dnia 05 kwietnia 2011 r. do dnia 15 października 2012 r.  

2. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:  
a). z powodu wystąpienia zmian, a niemoŜliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy 

przez doświadczonego Wykonawcę robót, 
b). z powodu okoliczności siły wyŜszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagraŜającego bezpośrednio Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub groŜącego powstaniem szkody                    
w znacznych rozmiarach.  

3. W przypadku niemoŜliwego do przewidzenia zdarzenia losowego Zleceniodawca dopuszcza 
moŜliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej zmiany Inspektora nadzoru.  
1) W przypadku zmiany Inspektora nadzoru przedstawionego w ofercie, nowy Inspektor nadzoru 

musi spełniać wymagania określone w Zapytaniu ofertowym Nr ZDP.2020/FP/33/11 z dnia 
22.03.2011 r. 

2) Zleceniodawca moŜe Ŝądać od Zleceniobiorcy zmiany Inspektora nadzoru, jeŜeli uzna, Ŝe nie 
wykonuje on lub nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy.  

3) Zgodnie z Ŝądaniem Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest zmienić Inspektora 
nadzoru w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy               
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zleceniodawca moŜe od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                           
o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca moŜe Ŝądać jedynie 
wynagrodzenia w formie pienięŜnej naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu 
odstąpienia od umowy. 

§ 5 

Dane Przedstawiciela Zleceniobiorcy 

Zleceniobiorca wyznacza Inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………, 
zamieszkały   …………………………………………………………………………………................., 
posiadający uprawnienia w branŜy drogowej bez ograniczeń,                                                                    
Nr uprawnień:…………....…….......wpis do izby samorządu zawodowego: ………………..... 
............……...............................................................................................................................… 

 



 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy naleŜność                      
w kwocie:.................... zł. netto + .................... zł. (VAT) = ...................... zł. brutto (słownie: 
.....................................................................................................................................) 
Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne. 

§ 7 

Warunki płatno ści 

1. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN. 
2. Rozliczenie nastąpi w czterech częściach:  

− pierwsza faktura wystawiona będzie po wykonaniu 15 % zadania w terminie do 29 lipca 2011r,  
− druga faktura po wykonaniu dalszych 18% zadania w terminie do 23 grudnia 2011 roku, 
− trzecia faktura po wykonaniu kolejnych 12% zadania do 30 kwietnia 2012 r. 
− czwarta faktura będzie fakturą końcową zostanie wystawiona przez Wykonawcę po 

zakończeniu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy w terminie                                       
do 15 października 2012 r. 

3. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy w ……………………………… nr…………………………………………… 

4. Płatności następować będą po odbiorze przez Zleceniodawcę zakresu robót wykonanych 
bez usterek i wad i po przedłoŜeniu przez Zleceniobiorcę poprawnie wystawionej faktury, 
w ciągu 30 dni po przedłoŜeniu faktury.  

5. Płatność końcowa za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu odbioru 
końcowego robót, realizowanych w ramach zadania pn. „Modernizacja Dróg 
dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin 
Kłodzki. Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł – Taszów I etap na odcinku 
Lewin Kłodzki – granica państwa w Kotle”, na podstawie protokołu końcowego odbioru 
robót bez usterek i wad. 

6. Harmonogram płatności, stanowiący załącznik do niniejszej umowy, sporządzony przez 
Zleceniobiorcę, zostanie przedstawiony Zleceniodawcy do akceptacji, po wcześniejszym wyborze 
Wykonawcy robót, realizowanych w ramach zadania . „Modernizacja Dróg dojazdowych do 
przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3296D Kocioł – Taszów I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica państwa                     
w Kotle”. Harmonogram płatności Inspektora nadzoru musi być spójny z Harmonogramem 
rzeczowo – finansowym robót Wykonawcy. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 
1) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciąŜających Zleceniobiorcę Inwestor moŜe Ŝądać 

zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, jakie przysługiwałoby Zleceniobiorcy za pozostałe do wykonania czynności będące 
przedmiotem umowy 

2) W przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo zastosować kary umowne wobec 
Zleceniobiorcy za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego brutto, jakie przysługiwałoby Inwestorowi za pozostałe do 
wykonania czynności będące przedmiotem umowy ale nie mniej niŜ 2% wartości brutto 
umowy. 



 
 
 
 

3) Umowa moŜe ulec rozwiązaniu: 
− w trybie natychmiastowym gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z treści niniejszej umowy  
− wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje, 
− w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawca robót z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę przed zakończeniem budowy, rozliczenie za wykonane 
przez Zleceniobiorcę prace zostanie wypłacone proporcjonalnie do wartości wykonanych 
robót. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego jeŜeli powstanie 
szkoda przewyŜszająca wysokość kar umownych. 

3. Kara winna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni 
od daty wystąpienia przez drugą Stronę z Ŝądaniem zapłaty. Zleceniodawca w razie opóźnienia w 
zapłacie kary moŜe potrącić wysokość naleŜnej kary z naleŜności Zleceniobiorcy. W wypadku 
zwłoki Zamawiającego w wypełnianiu jego zobowiązań Zleceniobiorca moŜe dochodzić zapłaty 
kary umownej na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Kodeksu   
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla 

ZLECENIOBIORCY oraz 1 egzemplarz dla ZLECENIODAWCY. 
 
 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA:                                                                                     ZLECENIOBIORCA: 
 
 
 


