Załącznik nr 1 do SWZ

Projekt UMOWY NA NADZÓR INWESTORSKI
W dniu: ……………....2021 r. w Uniejowie pomiędzy:
Gminą Uniejów, z siedzibą: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Józefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejów,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak
a
…………………………..
z siedzibą: …………….
NIP: ……………..., REGON: …………….
Reprezentowanym przez ……………….
zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”
zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1.
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi ( w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadzonymi w
ramach zadania pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie”
2. Zakres nadzoru

inwestorskiego

obejmuje weryfikację dokumentacji projektowej i

kosztorysowej oraz nadzór nad wykonywanymi na podstawie dokumentacji robotami
budowlano-montażowymi w skład których wchodzi:
- budowa budynku przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i
zewnętrznymi oraz sieciami przyłączeniowymi ;
- budowa dróg wewnętrznych i chodników oraz miejsc postojowych na terenie
przynależnym do przedszkola;
- nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc postojowych oraz chodników stanowiących
dojazd i dojście do wjazdu i wejścia na teren przedszkola;
- zagospodarowania terenu w elementy małej architektury w tym:
- wykonanie placu zabaw dla przedszkolaków;
- projektowanych elementów małej architektury ( ławek, koszy na nieczystości, stojaków
do
parkowania rowerów)
- ogrodzenia terenu;
- oświetlenia zewnętrznego;
- instalacji monitoringu i ochrony obiektu;
- usunięcia kolizji z sieciami które mogą wystąpić na terenie lokalizacji inwestycji.
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3. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnym 1515,
1516/2,obręb Uniejów 1, których właścicielem jest Gmina Uniejów. Działki usytuowane są
w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej przy ul. Targowej, ( droga powiatowa) w centrum
miasta Uniejowa, w zabudowie miejskiej.
4. Pełen opis przedmiotu nadzoru jest udostępniony pod postępowaniem
budowalne –sygnatura ZP.271.15.2021 AB

na roboty

5.Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) przy zachowaniu
należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
6.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
szczególności obejmuje:

w

a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b. zweryfikowanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jakości wykonanych
robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie
zastosowaniu
wyrobów
budowlanych
wadliwych
i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
c. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót,
materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót;
d. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów
częściowych, odbioru gotowych obiektów budowalnych i przekazywanie ich
do użytkowania.
e. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
7.Ponadto Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
f.

Informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej oraz
sprawowanie kontroli nad właściwym usunięciem tych wad w terminach
umożliwiających zakończenie kontraktu bez opóźnień.
g. Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla
właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
h. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku
prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z
wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.
i. Składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji na wezwanie
Zamawiającego oraz występujących trudnościach w realizacji budowy,
niezwłoczne informowanie o odstępstwach od umowy zawartej przez
Zamawiającego z Wykonawcą.
j. Uczestniczenie przy prowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń.
k. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotowej budowy.
l. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach
odbiorów gwarancyjnych.
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m. Inspektor powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich
odstępstwach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz
zależnie od potrzeb Wykonawcy i Inwestora- nie rzadziej niż 1 raz w
tygodniu.
n. Zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub
robót budzących wątpliwości co do ich jakości.
o. Żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt odkrywek elementów
robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania,
jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich
zakrycie.
p. Wstrzymać roboty, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania
oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z
należytą starannością i widzą techniczną.
8.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego
Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ
PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH. DZIAŁANIE VII.4
EDUKACJA . PODDZIAŁANIE VII.4.2 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
9. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

§2
Termin realizacji zamówienia:
1. Nadzór będzie świadczony w okresie od dnia podpisania umowy w sprawie pełnienia
nadzoru inwestorskiego do zakończenia inwestycji, przez które rozumie się dokonanie
przez Zamawiającego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Przewidywany
termin: do 28.02.2023r.
2. Inspektor Nadzoru wykonywał będzie swoje obowiązki:
1) w zakresie realizacji zadania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 - od dnia
podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych.
2) w zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych
- w okresie gwarancji przewidzianej na wykonanie zadania.
3) w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, Inspektor
nadzoru będzie pełnił nadzór do dnia odbioru końcowego a jego wynagrodzenie
nie ulegnie zmianie.
3. Inspektor nadzoru przed przystąpieniem do realizacji umowy złoży pisemne
oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji.
4. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach
czasu, aby była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 1 raz w tygodniu
(w godzinach pracy Urzędu). Ponadto, na wezwanie Zamawiającego, w sprawach
nie cierpiących zwłoki, Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do stawienia się
na terenie budowy niezwłocznie i podjęcia czynności objętych umową. Liczba pobytów
inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem
robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Inspektor nadzoru zobowiązany
jest posiadać telefon komórkowy do dyspozycji.
5. Inspektor nadzoru oświadcza, że zapozna się z umową, zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.
6. Inspektor nadzoru oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową
przedsięwzięcia.
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§3
1. Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada uprawnienia do pełnienia nadzoru.
2. Inspektor nadzoru ustanawia:

1) Inspektora nadzoru ( koordynatora) w osobie Pana/Pani
…………………………………………………………………… posiadającego/ą uprawnienia
budowlane do ……………..………….. w specjalności ……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….
2) Inspektora nadzoru w osobie Pana/Pani ……………………………………………………………………
posiadającego/ą uprawnienia budowlane do ……………..………….. w specjalności
……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Inspektora nadzoru w osobie Pana/Pani ……………………………………………………………………
posiadającego/ą uprawnienia budowlane do ……………..………….. w specjalności
……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Inspektora nadzoru w osobie Pana/Pani ……………………………………………………………………
posiadającego/ą uprawnienia budowlane do ……………..………….. w specjalności
……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Inspektora nadzoru w osobie Pana/Pani ……………………………………………………………………
posiadającego/ą uprawnienia budowlane do ……………..………….. w specjalności
……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Inspektor nadzoru przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kopie
uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej
okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które sprawują funkcje
przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo Budowlane wymaga
posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych w
ofercie.
4. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone
szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu Umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego
działania.
5. Inspektor nadzoru w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji
i zapobiega stratom i marnotrawstwu.
§4
1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, łączne
wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonego formularza ofertowego,
zgodnie z ofertą, w ryczałtowej wysokości ………………………………………….. zł brutto
(słownie wynagrodzenie ryczałtowe brutto:
……………………………………………………………………….……….).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie
koszty związane z pełnieniem nadzoru nad realizacją robót budowlanych, w tym
ryzyko Inspektora nadzoru z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
tytułu czynności nadzoru inwestorskiego, które Inspektor nadzoru będzie pełnił poza
swoim miejscem zamieszkania Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przejazdów,
diet i ewentualnych niezbędnych noclegów.
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Inspektor nadzoru będzie mógł
każdorazowo wystawić fakturę częściową po wystawieniu przez wykonawcę robót
budowlanych faktury częściowej za wykonane roboty. Faktury częściowe
(przejściowe) mogą być wystawiane nie częściej niż jedna faktura na 3 miesiące.
Faktura częściowa Inspektora Nadzoru będzie wystawiana na kwotę wyliczoną jako
współczynnik % od wartości wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych
faktury częściowej za wykonane roboty.
Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Inspektora nadzoru
rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………., w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury:
Gmina Uniejów, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, NIP 828-135-6737.
Inspektor nadzoru będzie mógł wystawić fakturę po wystawieniu przez wykonawcę
robót budowlanych faktury za wykonane roboty, która to faktura zostanie
zweryfikowana przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiającego.
Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy, albo na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy,
wówczas termin zapłaty upływa w dniu, w którym dla Zamawiającego jest najbliższym
dniem roboczym.
Czynności wykonywane przez Inspektora nadzoru w trakcie odbiorów gwarancyjnych
i pogwarancyjnych stanowią część jego obowiązków umownych.
W przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w wykonywaniu robót, Inspektor Nadzoru
będzie pełnił nadzór do dnia odbioru końcowego zadania a jego wynagrodzenie nie
ulegnie zmianie.

§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Inspektor
nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Inspektora nadzoru w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4
ust. 1.
2. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedokonanie dwóch
kolejnych kontroli placu budowy, o których mowa w § 2 ust. 4, w wysokości 3%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
3. Jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób
nienależyty lub nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy,
Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy, składając pisemne
oświadczenie.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
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6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie
może przekroczyć 30% wartości umowy.
7. Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru kary umowne z tytułu odstąpienia
od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem odstąpienia od umowy na podstawie ust.
3.
8. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności
za fakturę wystawioną przez Inspektora nadzoru.
9. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy
Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę
szkodę w pełnej wysokości.
10. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego – przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.
§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem
2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego
lub Inspektora nadzoru.
3. .Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
1)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych , które
będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki
pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo
dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na
tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi
Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja
robót nie uzasadnia zmiany umowy.
3)wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania
robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcę.
4)wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót
przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
5)zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa
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6) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez
Zamawiającego, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych
umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
7)wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez
Wykonawcę,
8)zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które
miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
9)wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie.
4.Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności
wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
5.Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do
osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki
udziału w postępowaniu.
6. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał
Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia
określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
7.Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął
zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.
8. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej,
które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego
wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej
umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) 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,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, jeżeli zmiany wskazane w punktach 1-4 powyżej będą miały wpływ na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
10. W przypadku opublikowania przepisów skutkujących wystąpieniem zmian, o których
mowa:


w ust. 9 pkt 1), zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie Aneksu do umowy,
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wprowadzających zmianę,



w ust. 9 pkt 2) 3) 4), każda ze Stron umowy, może wystąpić do drugiej Strony z
wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia w zakresie Wynagrodzenia
dotyczącego części Przedmiotu Umowy pozostałej do wykonania na dzień złożenia
wniosku. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać
uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztów wykonania zamówienia.
Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz
zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych przez Zamawiającego Strony
zawrą Aneks do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w związku ze
zmianami, o których mowa w ust. powyżej . Aneks obejmował będzie
wynagrodzenie należne począwszy od daty złożenia wniosku, jednak nie wcześniej
niż od dnia wejścia w życie przepisów powołanych we wniosku.

11 Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy pzp
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z
realizacją zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o
średnioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc od miesiąca
publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS
2) w sytuacji, gdy średnia wskaźnik GUS za dowolny miesiąc realizacji usługi
przypadający po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem
objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za miesiąc następujący po
miesiącu publikacji wskaźnika;
3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia
strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
4) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony
nabywają dla okresu upływającego po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy
5) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona
wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
6) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie
miesiąca od dnia zakończenia realizacji umowy;
7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
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A x (B% - 5%) = C
GDZIE:
A – wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem;
B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej
wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano
wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia
C - wartość zmiany umowy
8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych
kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych
przed okresem objętym wnioskiem;
c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na
koszt realizacji zamówienia.
9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 15 % w stosunku do
pierwotnej wartości umowy.
10) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439
ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
11) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca: w terminie
14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których
umowy spełniają warunki określone w pkt.10) lit. a) i b) wraz z wartościami zmiany
wynagrodzeń Podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany
wynagrodzenia Podwykonawców
12) w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia,
12.Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie
będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej
zmianę umowy oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków
Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane
przez Wykonawcę.
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13. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan,
eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także
inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli
możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
14. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się
na nią.
15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia
uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany
16.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej
17 Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się
na nią.
18.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
19.Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie
procedury zmian umowy w zakresie określonym w ust. 1 w terminie nieprzekraczającym
30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania
zmiany.

1.
2.
3.

4.

5.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie.
Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym,
że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami
i nie zalega wobec nich z zapłatą należności z tytułu zawartych umów.
W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest wykonywany
przez podwykonawcę, który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający
ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w ust. 4.

§8
Wszelkie sprawy wynikające z wykonania niniejszej umowy strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
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§ 10
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zamawiającego, jeden dla Inspektora Nadzoru.
ZAMAWIAJĄCY:

INSPEKTOR NADZORU:
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