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 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 
przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu 

 
Sosnowiec, dnia 19.09.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
 

na wykonanie usługi pn.: 
 
 
 

„ Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji 
projektu polegającego na kompleksowym unieszkodliwianiu 

odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu”. 
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1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  
przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu, Regon: 276193657, NIP: 644-287-62-58. 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją 

polegającą na wykonaniu robót budowlanych przy realizacji projektu pn.”Kompleksowe 
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu”. 
 

3. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w stosunku do następujących zadań/robót 
budowlanych: 
3.1.  usunięcie azbestu i utylizacja azbestu, 
3.2.  przywrócenie budynku do stanu sprzed demontażu. 

 
4. Szczegółowy zakres robót w stosunku do których pełniony będzie nadzór inwestorski zawarto  

w załączniku nr 8 – przedmiary robót. 
 
5. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: sierpień 2020 r. lub wcześniej - w dniu,  
w którym teren budowy będzie przekazany 

  

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 

grudzień 2021 r. lub później - w terminie 
zakończenia robót budowlanych (dacie 
sporządzenia końcowego protokołu odbioru 
robót) 
 

 
6. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć w szczególności: 

6.1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

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

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

6.4 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, bieżące kontrolowanie 
rozliczeń budowy; 

6.5 zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową i sprawdzenie jej pod 
względem rzeczowym i finansowym w możliwie krótkim terminie, a w uzasadnionych 
przypadkach sporządzenie protokołu konieczności rozszerzenia, względnie zmniejszenia 
robót; 

6.6 dokonanie protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na budowie w obecności Członka 
Zarządu Wspólnoty oraz współpraca z Zarządem w koniecznym zakresie; 

6.7 w dniu rozpoczęcia robót założenie dziennika budowy i prowadzenie go zgodnie  
z przepisami i wszelkimi ustaleniami; 

6.8 sprawdzenie zgodności książek obmiarów robót z ilością faktycznie wykonywanych 
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robót, zgodności z dokumentacją oraz warunkami technicznymi robót; 
6.9 wnioskowanie zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót w przypadku technicznie 

uzasadnionym i konsultowanie powyższych spraw z kierownikiem budowy i nadzorem 
autorskim. Decyzję ostateczną może podjąć Członek Zarządu Wspólnoty na podstawie 
przedłożonego protokołu konieczności. Tylko w przypadkach awaryjnych lub zagrożenia 
BHP na budowie podejmować można natychmiastowe samodzielne decyzje; 

6.10 w przypadkach niesumiennego lub opieszałego wykonywania robót natychmiastowe 
interweniowanie pisemnie u Wykonawcy robót, oraz pisemne zawiadomienie   
o  zaistniałym fakcie  Zamawiającego; 

6.11  uczestniczenie w przeprowadzaniu częściowych odbiorów robót w terminach 
ustalonych  
w umowie i robót zanikających po ich ukończeniu lecz przed zakryciem i kontrolą  
w czasie ich wykonywania; 

6.12 prowadzenie na bieżąco aktualnej ewidencji należności wypłacanych wykonawcy  
oraz pozostających do wypłaty; 

6.13  pobyt na budowie zapewniający skuteczność nadzoru - minimum 1 godzinę dziennie  
w każdym dniu roboczym; 

6.14   dopilnowanie na budowie firmy wykonującej prace w utrzymywaniu porządku trakcie 
robót jak również po zakończeniu budowy; 

6.15 kompletowanie akt budowy dla komisji technicznego odbioru i zorganizowanie 
komisyjnego odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego tj. Członków Zarządu 
Wspólnoty; 

6.16 dokonywanie czynności zaleconych przez komisję technicznego odbioru robót  
i Zamawiającego, dopilnowanie terminów usterek, organizowanie przeglądów  
i odbiorów pogwarancyjnych; 

6.17 Dokonanie odbioru ostatecznego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji 
ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych; 

6.18 kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska w tym pomiar czystości wokół budynku po 
oczyszczeniu terenu z wyrobów zawierających azbest ( pomiar przed w trakcie oraz po 
rozbiórce); 

6.19 pełny  zakres  czynności   określonych  w  odnośnych  przepisach  ustawy  z  dnia  7  
lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi 
zmianami). 
 

7. Inspektor nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę posiadającego  
odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe oraz spełniającego kryteria 
zapytania ofertowego, w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.  
O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie inspektor 
nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego. 

 
8. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót nagłych, niezbędnych  

ze względu na bezpieczeństwo zdrowia lub życia ludzi lub zabezpieczenie przed lub po awarii,  
to Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich  
wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, z  tym  że  wartość  kosztorysowa  
tych robót  nie  może  przekroczyć  kwoty  10.000,00 zł netto, zaś inspektor nadzoru zawiadomi 
o tym  Zamawiającego  w  terminie  3  dni  od  daty  dokonania  tego  wpisu. 
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9. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego przedmiotu zamówienia przez inspektora  
nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę   
w  pełnej  wysokości. 

 
10. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzenia ich spełnienia. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

10.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
10.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

10.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

10.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
10.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub wydruk 
z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli Wykonawca posiada taki wpis, a także jeśli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru sądowego lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

  
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu postępowania  

o udzielenie zamówienia Wykonawca winien przedłożyć: 
10.3.1. wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności wraz z potwierdzonymi za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę kopiami posiadanych uprawnień. 
Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczyło,  
co najmniej 2 inspektorów nadzoru – jeden posiadający uprawnienia  
o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, a drugi posiadający uprawnienia  
o specjalności elektrycznej. W przypadku, kiedy wskazana osoba nie jest 
pracownikiem Wykonawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, należy 
złożyć dodatkowe pisemne oświadczenie tej osoby o deklaracji współpracy  
z Wykonawcą, co najmniej na czas realizacji przedmiotu zamówienia.  
W przypadku posiadania obu ww. wskazanych specjalności przez jednego 
inspektora Zamawiający dopuszcza, aby w realizacji zamówienia 
uczestniczył 1 inspektor nadzoru o specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
i specjalności elektrycznej; 

10.3.2. wykaz nie mniej niż 3 nadzorowanych inwestycji (Załącznik nr 4) o łącznej 
wartości nadzorowanych robót budowlanych na kwotę o wartości nie 
mniejszej niż 1 500 000,00 zł netto w okresie w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działania jest krótszy 
to w tym okresie, z podaniem odpowiednio ich wartości, daty ich wykonania 
i odbiorców, załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że nadzór 
ten został wykonany należycie (np. referencje wystawione przez 
poprzednich Zamawiających); 
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10.3.3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię opłaconej 
polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych). 

 
11. Kryterium oceny ofert stanowi najniższa zadeklarowana cena brutto za wykonanie 

całości zamówienia - sprawowanie nadzoru nad inwestycją polegającą na kompleksowym 
unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w budynku mieszkalnego Wspólnoty 
Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu w formie ceny 
ryczałtowej. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania:    

 

Pi (C) = 
C min 

x Max (C) 
Ci 

 

gdzie: 

Pi (C) Ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”. 

C min Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 

Ci Cena oferty badanej. 

Max (C) Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” – 100 pkt. 

 

12. Wartość podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana  

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. 
13. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączona 

dokumentacja prac pełni rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy 
jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wizji lokalnej  
w terenie. 

14. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
15. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane  

z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
16. Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym 

niż A4. 
17. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce) w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia 

zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert, opisaną w następujący sposób: 
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Oferta w postępowaniu dot. wyboru ofert , pn.: 
 

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu polegającego na 
kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej 

Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu”  
 

Nie otwierać przed dniem: 27.09.2019 r. przed godz. 11:00 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................ 
(wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

tel./fax.: ...................................................................................... 
 

18. Ofertę złożoną po wskazanym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej 

otwierania. 

19. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty pod odpowiedzialnością karną (dotyczącą 

składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń) wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego.  

W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę lub Wykonawców informacje  

są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie 

właściwy organ ścigania. 

20. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy: 

• przez osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem 
do ewidencji działalności gospodarczej, lub 

• osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał lub kopię poświadczoną  
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy załączyć w ofercie. 

 
21. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 27.09.2019 r. do godziny 

11:00 
 
22. Ofertę należy dostarczyć na adres: MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

(sekretariat I piętro).  
 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
23.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie 

zobowiązany przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w formie pieniężnej następuje z 
chwilą wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek Zamawiającego. 

23.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

23.3. Gwarancja, o której mowa w pkt powyżej winna zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
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wskazanie siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:          
a) niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  

po stronie Wykonawcy, 
b) nienależytego wykonania umowy. 

23.4. Zamawiający zwróci 50 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 
dni od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonany – to jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

23.5. Zamawiający pozostawi 50 % zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie 
to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

23.6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez 
Zamawiającego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kar 
umownych lub innych należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

23.7. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie złożona na rachunku bankowym 
w Banku: ING 15 1050 1360 1000 0022 6920 0735. Skuteczne wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje  
z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. 

23.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, oryginały 
dokumentów je stanowiące należy dostarczyć na adres: MZBM-TBS Sp. z o.o.  
Sp. z o.o. w Sosnowcu ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec - w dniu podpisania umowy. 

23.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
nieoprocentowanym rachunku bankowym. 

23.10. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, 
bezwarunkową i płatną na pierwsze wezwanie żądanie, zabezpieczającą roszczenia 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
udzieloną na pełny okres obowiązywania umowy. 

23.11. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie innej aniżeli w pieniądzu, Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć treść dokumentu zabezpieczenia do akceptacji 
Zamawiającego pod rygorem odmowy przyjęcia zabezpieczenia w treści niezgodnej z 
umową. 

23.12. W sytuacji, gdy okres zabezpieczenia wynikającego z przedłożonego dokumentu 
upływa przed okresem obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić 
Zamawiającemu zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania umowy, przedkładając 
dokument zabezpieczenia nie później niż w terminie 30 dni przed wygaśnięciem 
pierwotnego zabezpieczenia. 

23.13. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bank lub towarzystwo 
ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych  
na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci  
je bezpośrednio Zamawiającemu. 

23.14. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 
Wykonawca. 

 
24. Wymagania dotyczące wadium. 

24.1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium 
w wysokości: 18.000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). 

24.2. Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form: 
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1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

24.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: ING 15 1050 1360 1000 0022 6920 0735. Za skutecznie wniesione 

wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie 

znajduje się na rachunku Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające 

identyfikację postępowania do którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć 

kopię polecenia przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiającego przechowuje 

na rachunku bankowym. 

24.4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium oryginał dokumentu należy 

dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać 

wymagania wynikające z niniejszego Zapytania ofertowego, w szczególności określać 

bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

24.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

24.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

24.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

24.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 24.5., jeżeli w wyniku nie zawarcia umowy z 

Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, to jego oferta 

zostaje wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

24.9. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
25. Podwykonawstwo.      

25.1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim 
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zobowiązany jest wskazać zakres prac, które zamierza powierzyć Podwykonawcom 
(Załącznik nr 5), a przed podpisaniem umowy przekazać Zamawiającemu listę 
Podwykonawców na piśmie. 

25.2. W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania i zaniechania 
osób trzecich będzie odpowiadał jak za własne działania i zaniechania. 

25.3. Zamawiający nie określa zakresu prac, który nie może być powierzony Podwykonawcy. 
 

26. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza najdalej do dnia 
podpisania umowy, w szczególności winien: 
 
 

26.1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie wskazanej  
w pkt. 23; 

26.2. przekazać listę Podwykonawców na piśmie wraz z kserokopiami zawartych umów 
pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcami, jeżeli Wykonawca będzie realizował część 
zamówienia przy udziale Podwykonawców i wypełnił odpowiednio załącznik nr 5  – 
„Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom”. 

 

 
27. Dopuszczalne zmiany treści umowy. 
Zamawiający może dokonać zmian postanowień zawartej umowy w zakresie (nieistotne zmiany 
umowy): 

27.1.  terminu realizacji - dokona się zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji gdy zmianie 
ulegnie termin realizacji umowy o roboty budowlane nad którymi sprawowany będzie 
nadzór 

27.2. osób uczestniczących w realizacji zamówienia zarówno po stronie Wykonawcy jak  
i Zamawiającego, gdy z przyczyn obiektywnych zmiany takie były konieczne, a 
powodowane np. zdarzeniami losowymi, zmianami kadrowo – personalnymi, utratą 
wymaganych uprawnień, itp., których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 
umowy; 

27.3. wskazanych przez Wykonawcę Podwykonawców, na skutek wystąpienia uzasadnionych 
przyczyn, niemożliwych wcześniej do przewidzenia; 

27.4. na skutek wystąpienia innych uzasadnionych przyczyn, niemożliwych wcześniej do 
przewidzenia. 

 
 
28. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny na 
każdym etapie. 

 
 

29. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

29.1. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
29.2. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, 
29.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
29.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 
29.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
29.6. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 
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30. Wykaz załączników do niniejszego Zapytania ofertowego.    
 
 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w wyborze ofert oraz o 
braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Załącznik nr 4 Wykaz nadzorowanych robót budowlanych 

Załącznik nr 5 
Wykaz części zamówienia, jakie Wykonawca powierza 
Podwykonawcom 

Załącznik nr 6 Formularz teleadresowy Wykonawcy. 

Załącznik nr 7 Wzór umowy. 

Załącznik nr 8  Przedmiary robót. 

 
 
Zaakceptowała Komisja ds. wyboru ofert: 
 

Lp. Imi ę i nazwisko Funkcja w Komisji  Podpis 

1. 
 

Członek Komisji 
 

2. 
 

Członek Komisji 
 

3. 
 

Członek Komisji 
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Formularz ofertowy Załącznik nr 1 

 

Nazwa zamó-
wienia: 

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu 
polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych 

we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości  
przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu” 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu 

Nazwa Wyko-
nawcy: 

 Adres Wy-
konawcy: 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o wyżej wymienionym zamówieniu, Ja niżej podpisany, 
niniejszym oświadczam, że: 
1.1 spełniam warunki udziału w wyborze ofert określone przez Zamawiającego  

w Zapytaniu ofertowym, 
1.2 nie podlegam wykluczeniu z wyboru ofert na udzielenie przedmiotowego zamówienia, 
1.3 uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty  

oraz właściwego wykonania zamówienia; 
1.4 posiadam kwalifikacje i uprawnienia określone przepisami prawa niezbędne  

do wykonania przedmiotu zamówienia; 
1.5 mam świadomość, iż zamówienie będzie realizowane do maksymalnej wartości 

środków umownych brutto, określonej w umowie; 
1.6 w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę  

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, jak również                        
w wyznaczonym terminie przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia ; 

1.7 zadeklarowana poniżej cena ryczałtowa, zawiera wszelkie koszty niezbędne  
do wykonania niniejszego zamówienia oraz podatek VAT w ustawowej wysokości; 

1.8 zadeklarowana przeze mnie cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie 
będzie podlegała zmianom. 

1. Deklaruję wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem za wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie 

cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

..................................zł netto (słownie: .....................................................................................) 

plus ….....% podatku VAT, tj. .......................zł (słownie: ........................................................), 

co stanowi: ………..………..zł brutto (słownie: ....................................................................), 

 
 
Data .............................................................                                ....................................................................................... 

                                  Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                       w dokumencie upoważniającym do występowania  
                   w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,  za składanie nieprawdziwych 
oświadczeń. 

 



 

12 

 

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w wyborze ofert oraz o braku 

podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 2 

 

Nazwa zamó-
wienia: 

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu 
polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych 

we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości  
przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu” 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu 

Nazwa Wyko-
nawcy: 

 Adres Wy-
konawcy: 

 

 
OŚWIADCZENIE  

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowania określone przez Zamawiającego  
w  Zapytaniu ofertowym, dotyczące: 

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

to z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data .............................................................                                .............................................................................. 
                            Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                 w dokumencie upoważniającym do występowania  
             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
Uwaga! 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń. 
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Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Załącznik nr 3 

 
 

Nazwa zamó-
wienia: 

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu 
polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych 

we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości  
przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu” 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu 

Nazwa Wyko-
nawcy: 

 Adres Wy-
konawcy: 

 

 
 

Lp. 
Imi ę i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe 
(nr odpowiedniego świadectwa 
kwalifikacyjnego) 

 

Zakres uprawnień (rodzaj 
specjalności) 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Data .............................................................                                ..................................................................................... 
                       Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
            w dokumencie upoważniającym do występowania  
         w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! 
brały udział w realizacji części zamówienia wymagane jest dodatkowo przedłożenie przez te podmioty dokumentów wymienionych w pkt. 8.13. INDWO. 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych 
oświadczeń. 
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Wykaz nadzorowanych robót budowlanych Załącznik nr 4 
 

 
 

Nazwa zamó-
wienia: 

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu 
polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych 

we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości  
przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu” 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu 

Nazwa Wyko-
nawcy: 

 Adres Wy-
konawcy: 

 

 
Niniejszym oświadczam, że nadzorowałem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
procedury wyboru ofert na udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  to w tym okresie, następujące roboty budowlane a łączna ich wartość była nie mniejsza niż 
1 500 000,00 zł netto. 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia – usługi 
wykonanej na rzecz poprzedniego 

Zamawiającego 

Zamawiający 
(nazwa, adres  

i telefon) 

Miejsce realizacji 
usługi 

Data realizacji   
(pełne daty: od dz/m-c/r  

 do dz/m-c/r ) 

Wartość nadzorowanych 
robót budowlanych 

 
 

    

     

     

     

     

 

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót – np. referencje. 
 
 
 
 
 
         Data .............................................................                                ............................................................................ 

                             Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                   w dokumencie upoważniającym do występowania  
               w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
Uwaga! 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych 
oświadczeń 
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Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom Załącznik nr 5 

 

Nazwa zamó-
wienia: 

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu 
polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych 

we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości  
przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu” 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu 

Nazwa Wyko-
nawcy: 

 Adres Wy-
konawcy: 

 

 
 
 

Lp. 
Oświadczam, że poniższy zakres usługi będziemy realizowali  

przy pomocy Podwykonawcy 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

    

 

 

 

       Data .............................................................                                .................................................................................. 
                          Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                 w dokumencie upoważniającym do występowania  
             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! 
Jeżeli Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia siłami własnymi, tj. bez udziału Podwykonawców, niniejszy załącznik należy podpisać oraz 
dołączyć do oferty z adnotacją”  nie dotyczy”. 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych 
oświadczeń. 
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Formularz teleadresowy Wykonawcy Załącznik nr 6 

 

Nazwa 
zamówienia 

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu 
polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów 

niebezpiecznych we Wspólnocie przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu” 

 

Nazwa 
Wykonawcy: 

 

 

 

 

Dane teleadresowe Wykonawcy  

Województwo:  Miejscowość:    

Powiat:  
Ulica / 

nr budynku i lokalu:  
 

  

Gmina:  Godziny urzędowania 
Wykonawcy:    

Telefon:  NIP:     

Faks:  REGON:    

E-mail:   
Numer wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej / 

KRS: 
 

  

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający 

regulował będzie należności wynikające z realizacji zamówienia 

(w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

 

  

Osoba sprawująca nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy 

(w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

 

Imi ę i nazwisko:  Telefon kontaktowy: 

 
 
 
 
 
Data .............................................................                                ....................................................................................... 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
         w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń. 
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Wzór U M O W Y nr .......... / .......... Załącznik nr 7 

 
 
zawarta w dniu …………………… w Sosnowcu pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową                           
Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu Regon: 276193657, NIP: 644-287-62-58, 
reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w osobach (reprezentacja min. 2 osobo-
wa): 

 
…. 
 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym”, 
 
a 
 
 …………………………..…. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………….  
mającym swoją siedzibę w ……………………………………………………………., działającym 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon 
………..….., NIP ………………., 
 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 
 

§1. 
Przedmiot umowy 

1. W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  
do wykonania nadzór nad robotami budowlanymi (umowa o roboty budowlane nr …. zawarta 
pomiędzy Zamawiającym, a ….) w zakresie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją 
polegającą na wykonaniu robót budowlanych przy realizacji projektu pn.”Kompleksowe 
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu”. 

2. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w stosunku do następujących zadań/robót 
budowlanych: 
1) usunięcie azbestu i utylizacja azbestu, 
2) przywrócenie budynku do stanu sprzed demontażu. 

3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy określająca wartość przedmiotu umowy,  
a także projektowa przedmiary robót dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, w ramach której zapoznał się ze stanem 
technicznym obiektu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Ponadto Wykonawca 
oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami, których spełnienie jest niezbędne w celu należytego wykonania umowy i 
uniknięcia konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów, w tym ze specyfikacją techniczną realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia wszelkiej dostarczonej mu dokumentacji,  
w tym dokumentacji projektowej oraz wniesienia do niej umotywowanych zastrzeżeń w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku uwag Wykonawcy zgłoszonych w 
ww. terminie przyjmuje się, że Wykonawca przyjął otrzymaną dokumentację bez zastrzeżeń. 

6. Inspektor nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę posiadającego  
odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe oraz spełniającego 
kryteria zapytania ofertowego, w przypadku niemożliwości wykonywania swoich 
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obowiązków. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie 
inspektor nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego. 

 
§2. 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany wyłącznie siłami własnymi 

Wykonawcy. Powierzenie przedmiotu umowy podwykonawcy lub przez podwykonawcę 
dalszym podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Celem uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu  
do zatwierdzenia projekt umowy wraz z zakresem prac powierzanych podwykonawcy, przy 
czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo  
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury  
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za 
własne działania i zaniechania. 

5. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
do chwili przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranego przedmiotu umowy,  
chyba że Wykonawca ustanowił odpowiednie zabezpieczenie z przeznaczeniem  
na wynagrodzenia podwykonawców. Dowody zapłaty należy załączyć do składanej faktury. 

 
§ 3. 

Okres obowiązywania umowy 
1. Wykonawca jest uprawniony do przystąpienia do wykonania umowy po ustanowieniu przez 

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia …. (lub 

wcześniej - w dniu, w którym teren budowy będzie przekazany) do dnia …. lub później - 
w terminie zakończenia robót budowlanych (dacie sporządzenia końcowego protokołu 
odbioru robót). 

 
§ 4. 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 

kwoty:.......………………. zł netto + …………. zł podatek VAT = ………………… zł brutto 
(słownie: ………………………………..………………..………. złotych 00/100 brutto). 

2. Zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) skutkować będzie zmianą 
wysokości wynagrodzenia brutto, co nie wymaga jednak zmiany umowy. 

3. Powyższa kwota stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę 
w terminie sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (po wykonaniu i odbiorze co najmniej 50% 
wartości robót budowlanych ) do wysokości 70 % wartości umowy. 

6.  Termin płatności faktur – 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 
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§ 5. 
Zasady współpracy 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za przebieg wykonania umowy jest 
…….. – Członek Zarządu Wspólnoty. 

2. Wyżej wskazany przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do składania w imieniu 
Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia, zmiany lub 
rozwiązania umowy. 

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, bieżąca wymiana informacji pomiędzy Stronami odbywać 
się będzie z wykorzystaniem następujących kanałów kontaktowych: 
• Zamawiający -   adres e-mail: ……………… 
• Wykonawca -  tel. numer: ………..……...….. adres e-mail: ……………………….…….. 

1. Wszelkie oświadczenia woli Stron będą składane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności  
na adres Stron podany w komparycji umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wszelkich 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy, w tym mogą 
uniemożliwi ć lub znacznie utrudnić należytą współpracę Stron. W szczególności dotyczy to 
zmiany adresu dla doręczeń, numerów telefonów, faxów, adresów poczty elektronicznej oraz 
rachunków bankowych. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany umowy, nie mniej 
Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym 
fakcie drugiej Strony. W braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, zmiana taka nie 
może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, a w szczególności korespondencja 
wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną, zaś Strona 
ponosząca odpowiedzialność za zaniedbanie niniejszego obowiązku zobowiązana będzie do 
naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 

 
§ 6. 

Warunki wykonania przedmiotu umowy 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, środkami  

oraz uprawnieniami niezbędnymi w celu należytego wykonania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie właściwej technologii wykonania przedmiotu umowy, 
przepisów prawa, przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych, a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz 
porządku przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zorganizuje wszystkie czynności niezbędne w celu należytego nadzoru nad 
wykonaniem remontowych robót budowlanych we własnym zakresie i w sposób jak najmniej 
uciążliwy dla Zamawiającego oraz innych osób korzystających z nieruchomości 
Zamawiającego oraz nieruchomości z nią sąsiadujących. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić, w zakresie określonym przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego,  
o którym mowa w § 1. Usługa obejmuje w szczególności: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, 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 próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
 i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
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4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, bieżące 
kontrolowanie rozliczeń budowy; 
5) zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową i sprawdzenie jej pod 
względem rzeczowym i finansowym w możliwie krótkim terminie, a w uzasadnionych 
przypadkach sporządzenie protokołu konieczności rozszerzenia, względnie zmniejszenia 
robót; 
6) dokonanie protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na budowie w obecności 
Członka Zarządu Wspólnoty oraz współpraca z Zarządem w koniecznym zakresie; 
7) w dniu rozpoczęcia robót założenie dziennika budowy i prowadzenie go zgodnie  
z przepisami i wszelkimi ustaleniami; 
8) sprawdzenie zgodności książek obmiarów robót z ilością faktycznie 
wykonywanych robót, zgodności z dokumentacją oraz warunkami technicznymi robót; 
9) wnioskowanie zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót w przypadku 
technicznie uzasadnionym i konsultowanie powyższych spraw z kierownikiem budowy i 
nadzorem autorskim. Decyzję ostateczną może podjąć Członek Zarządu Wspólnoty na 
podstawie przedłożonego protokołu konieczności. Tylko w przypadkach awaryjnych lub 
zagrożenia BHP na budowie podejmować można natychmiastowe samodzielne decyzje; 
10) w przypadkach niesumiennego lub opieszałego wykonywania robót 
natychmiastowe interweniowanie pisemnie w dyrekcji wykonawcy robót, oraz pisemne 
zawiadomienie   
o  zaistniałym fakcie  Zamawiającego; 
11) uczestniczenie w przeprowadzaniu częściowych odbiorów robót w terminach 
ustalonych  
w umowie i robót zanikających po ich ukończeniu lecz przed zakryciem i kontrolą  
w czasie ich wykonywania; 
12) prowadzenie na bieżąco aktualnej ewidencji należności wypłacanych wykonawcy  
oraz pozostających do wypłaty; 
13) pobyt na budowie zapewniający skuteczność nadzoru - minimum 1 godzinę 
dziennie  
w każdym dniu roboczym; 
14) dopilnowanie na budowie firmy wykonującej prace w utrzymywaniu porządku 
trakcie robót jak również po zakończeniu budowy; 
15) kompletowanie akt budowy dla komisji technicznego odbioru i zorganizowanie 
komisyjnego odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego tj. Członków Zarządu 
Wspólnoty; 
16) dokonywanie czynności zaleconych przez komisję technicznego odbioru robót  
i Zamawiającego, dopilnowanie terminów usterek, organizowanie przeglądów i odbiorów 
pogwarancyjnych. 
17) Dokonanie odbioru ostatecznego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji 
ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 
18) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska w tym pomiar czystości wokół budynku po oczyszczeniu 
terenu z wyrobów zawierających azbest ( pomiar przed, w trakcie oraz po rozbiórce); 
19) pełny  zakres  czynności   określonych  w  odnośnych  przepisach  ustawy  z  dnia  
7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi 
zmianami). 

 
1. Inspektor nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę posiadającego 

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe oraz spełniającego kryteria 
zapytania ofertowego, w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków. O 
ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie inspektor 
nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego. 

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót nagłych, niezbędnych  
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ze względu na bezpieczeństwo zdrowia lub życia ludzi lub zabezpieczenie przed lub po awarii,  
to Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich  
wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, z  tym  że  wartość  kosztorysowa  
tych robót  nie  może  przekroczyć  kwoty  10.000,00 zł netto, zaś inspektor nadzoru zawiadomi 
o tym  Zamawiającego  w  terminie  3  dni  od  daty  dokonania  tego  wpisu. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego przedmiotu zamówienia przez inspektora  
nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę   
w  pełnej  wysokości. 

 
§ 7. 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie zgłosi jego gotowość do odbioru 

przedstawicielowi Zarządu Wspólnoty. 
2. Inspektor Nadzoru winien przedłożyć, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, komplet 

dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym dokumenty wymagane na podstawie art. 
57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1186 z późn. zm.), 
dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu dla wszystkich wyrobów użytych przez 
Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą, pozostałą 
dokumentację, której przedłożenia Zamawiający może wymagać na podstawie przepisów prawa 
lub zawartej umowy. 

 
§ 8. 

Prawa i Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami 
3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby: 

— do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno- 
budowlanej.................................................................................. 

— do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży 
elektrycznej.................................................................................. 

posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 
4. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w pkt 3 

wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać 
wszystkie wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji żądane w Zapytaniu ofertowym oraz 
złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
wynikających z ustawy Prawo budowlane. 

5. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

6. Wykonawca jako inspektor nadzoru i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, działa w 
imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, 
kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej 
wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. Pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu (Personelu) 
wieloosobowego, którym kieruje i za który odpowiada. 

7. Inspektor nadzoru zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 
Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski oraz informować Zamawiającego 
o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 
budowlanych. 

8. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać 
Wykonawcy Robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie 
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objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z 
określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o 
wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót 
dodatkowych (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 

10. Inspektorzy nadzoru będą przystępować do odbioru elementów (części robót) w terminie 2 dni  
od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych 
wpisem do Dziennika budowy. 

11. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez inspektorów w terminie 3 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę. 

 
§ 9. 

Prawa i Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu 
ustalonych warunków w umowie. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej 
inwestycji. 

§ 10. 
Zasady porozumiewania się stron 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 
Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza 
poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W 
terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o 
odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia 
przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego  
w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia, Decyzja Zamawiającego jest decyzją 
ostateczną. 
4. Zastosowanie procedury, o której mowa w pkt 1, nie uchybia prawu Zamawiającego do 
dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

§ 11. 
Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 
a) w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, 
b) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których 
mowa w niniejszej umowie w wysokości 1000 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której 
obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu, 
c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w 
niniejszej umowie, 
d) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 1000 zł za 
każdy dzień opóźnienia 
2. Kary umowne, o których mowa w pkt 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 
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§12. 
Błędy w nadzorze 

1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku 
błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa  
do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w pkt 1. 
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego przedmiotu zamówienia przez inspektora  

nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę  w  
pełnej  wysokości. 

§13. 
Ubezpieczenie wykonawcy 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą 
gwarancyjną …………………………zł. 

2. Polisa …………………………………….... wystawiona przez …………………………….... 
okres ubezpieczenia od dnia: ……………………….... do dnia ………………………….. - 
kopia polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy; 

3. W przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej na dalszy 
okres trwania umowy, przy czym polisa ta winna zostać przedłożona najpóźniej w dniu 
poprzedzającym upływ terminu ważności polisy określony w ust. 2, a w przypadku jej braku 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w terminie natychmiastowym oraz naliczania kar umownych na zasadach 
określonych w §11 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez 
cały okres wykonywania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w tym 
do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w 
tym dowody opłacenia składek. 

5. Zakres ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej musi zawierać klauzulę  
o odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, 
jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania. 

 
§ 14. 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania w sytuacji gdy: 
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie lub zaprzestał jego realizacji 
przez 7 dni kalendarzowych, 
b) trzykrotnie zostanie stwierdzone że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie 
wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, 
c) Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej, 
d) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych 
Zamawiającemu, 
e) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, 
f) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy, 
g) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne 
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zgodnie z § 11 ust. 1 lit. „a” umowy. 
 

 
§ 15. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

27.1. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w formie pieniężnej następuje z 
chwilą wpływu środków pieniężnych na poniższy rachunek Zamawiającego. 

27.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

27.3. Gwarancja, o której mowa w pkt powyżej winna zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż  Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:          
a) niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  

po stronie Wykonawcy, 
b) nienależytego wykonania umowy. 

27.4. Zamawiający zwróci 50 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonany – to jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

27.5. Zamawiający pozostawi 50 % zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady.  Zabezpieczenie to 
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie  okresu rękojmi za wady. 

27.6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez 
Zamawiającego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kar umownych 
lub innych należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

27.7. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie złożona na rachunku bankowym 
w Banku: ING 15 1050 1360 1000 0022 6920 0735. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków 
pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. 

27.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, oryginały dokumentów je 
stanowiące należy dostarczyć na adres Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  
przy ul. ….. w dniu podpisania umowy. 

27.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
nieoprocentowanym rachunku bankowym. 

27.10. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną 
na pierwsze wezwanie żądanie, zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz udzieloną na pełny okres 
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obowiązywania umowy. 
27.11. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie innej aniżeli w pieniądzu, Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć treść dokumentu zabezpieczenia do akceptacji Zamawiającego 
pod rygorem odmowy przyjęcia zabezpieczenia w treści niezgodnej z umową. 

27.12. W sytuacji, gdy okres zabezpieczenia wynikającego z przedłożonego dokumentu upływa 
przed okresem obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić 
Zamawiającemu zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania umowy, przedkładając 
dokument zabezpieczenia nie później niż w terminie 30 dni przed wygaśnięciem 
pierwotnego zabezpieczenia. 

27.13. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bank lub towarzystwo 
ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych  
na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci  
je bezpośrednio Zamawiającemu. 

27.14. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 
Wykonawca. 

 
§ 16. 

Rozstrzyganie sporów 
1.   Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca 

dołożą starań aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą. 
2.   Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17. 
Pozostałe postanowienia 

1. Przeniesienie przez Wykonawcę wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym 
przelew wierzytelności na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji 
uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, chyba że Wykonawca uzyskał w 
tym celu pisemną zgodę Zamawiającego lub ujawnienia informacji Wykonawca dokonuje na 
uprawnione żądanie organu albo ujawnieniu ulega informacja podana przez Zamawiającego do 
publicznej wiadomości. 

3. Wykonawca, o ile sam jest uprawniony, a Strony nie postanowiły inaczej, przenosi  
na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, nieograniczone majątkowe prawa 
autorskie do każdego utworu wykonanego w ramach umowy, a w szczególności majątkowe 
prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, co w każdym wypadku następuje z dniem 
wydania egzemplarza danego utworu Zamawiającemu, także w postaci elektronicznej.    

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
7. Załącznikiem do niniejszej umowy, który stanowi integralną część umowy jest: 

1) Załącznik nr 1 -  polisa OC działalności Wykonawcy 
2) Załącznik nr 2  - oferta usług nadzoru 
3) Załącznik nr 3 -  dokumentacja projektowa wraz z audytem 
4) Załącznik nr 4-  umowa z firmą … (wraz z kosztorysami ofertowymi) 
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