
Zarządzenie  Nr 0050/80/2018 
Wójta Gminy Krupski Młyn 
z dnia 26 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: nadania regulaminu pracy i powołania członków Zespołu do nadzoru nad 
realizacją udzielonego zamówienia w ramach przetargu „Ochrona dorzecza Małej Panwi 
poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja 
projektu na terenie Gminy Krupski Młyn – I część prac” 
     

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.), Wójt  Gminy  
 

p o s t a n a w i a  
 

§ 1 
Nadać regulamin pracy Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w 
ramach przeprowadzenia przetargu pt.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę 
i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie Gminy 
Krupski Młyn – I część prac”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Powołać Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w składzie: 
Rafał Tropper    
Danuta Pries                            
Artur Konfederak 
Sebastian Hadryś             

§ 3 
Szczegółowo zadania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia  określa 
regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 
Zamawiający zapewnia niezbędną obsługę administracyjną. 

§ 5 
Wykonanie zarządzenia będę sprawował osobiście. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin pracy Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia 
 
w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania 

p.n.:  
„Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-
ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn – I część prac” 

Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia działa na podstawie zarządzenia 
Nr 0050/82/2017 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26.06.2018 r.  

 
 
I. Zadania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia 

1. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dba o prawidłową 
realizację zamówienia jako przedstawiciele  Zamawiającego,  zgodnie  z  zapisami  
umowy  podpisanej  między  Zamawiającym a Wykonawcą przedmiotu zamówienia. 
Osoby wchodzące w skład Zespołu w szczególności:  
1)  czuwają w toku realizacji umowy nad przestrzeganiem wymogów określonych w 
dokumentacji przetargowej, 
2)  dokonują  analizy  wnioskowanych  zmian  do  umowy  pod  kątem  tzw.  
modyfikacji  istotnych i nieistotnych, 
3)  informują na bieżąco kierownika Zamawiającego o powstałych w trakcie realizacji 
zamówienia problemach, 
4)  opracowują propozycje wystąpień do Wykonawców w zakresie przedmiotu 
zamówienia, 
5)  biorą udział w czynnościach odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Zespól nadzoru lub osoby, o których mowa w ust. 5 kończą działanie z chwilą 
wykonania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
 
 

Krupski Młyn, dnia 26.06.2018 r. 


