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Załącznik nr 5 – Projekt umowy 

UMOWA Nr ……/2017  

 

zawarta w dniu ………………… w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie pomiędzy:  

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a  

REGON: 311104032 NIP: 6651667547  

reprezentowanym przez Elżbietę Barszcz  – Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

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

...............................................................................................................................................................

............................................. REGON …….., NIP ………….., reprezentowanym/ą przez: 

………………………………….., ………………………………….., zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – zamówienie publiczne nr ….. z dnia ….. 

o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca  zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w 

Koninie - Dom Kultury OSKARD ” realizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj, zwanym   

w dalszej treści umowy „ZADANIEM”, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i  

SIWZ oraz zgodnie  obowiązującymi przepisami prawa i  zasadami wiedzy technicznej. 

2. Zamawiający oświadcza, że ZADANIE stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia 

realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 4: „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, 

ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1. 

„Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPWP.04.04.01-30-0077/16). 

3. Lokalizacja obiektu –Konin, ul. Aleje 1-go Maja 7a.  

4. Podstawowe obszary odpowiedzialności Wykonawcy to branże wchodzące w zakres 

zamówienia - zgodnie z opracowanym dla ZADANIA programem funkcjonalno-użytkowym 

wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru, następujące dokumenty:  

  a) kopię umowy z wykonawcą robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,  

  b) kopię Oferty wykonawcy robót budowlanych, 
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  c) inne, będące w jego posiadaniu dokumenty,  mające znaczenie przy realizacji  zadania,  

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) do 

pobrania ze strony internetowej  Zamawiającego  www.ckis.konin.pl  

 

§ 2  

Obowiązki koordynatora nadzoru inwestorskiego   

 

Wykonawca  ustanawia Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego - inspektora nadzoru branży 

konstrukcyjno-budowlanej w osobie …………………………., który jest upoważniony do 

zarządzania i nadzorowania realizacji niniejszej Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z 

wykonawcą robót budowlanych  ZADANIA. 

1. Koordynator  zespołu nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany  do: 

a) powołania Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, składającego się z osób (weryfikatorów 

dokumentacji projektowej oraz inspektorów nadzoru), które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia i będzie bezpośrednio kierował pracą tego Zespołu. 

b) prowadzenia  kontroli w celu  skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót 

wymagań, dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót 

oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową w terminie ustalonym w 

umowie z wykonawcą robót budowlanych. 

c) kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynków i budowli będących w 

strefie oddziaływania robót budowlanych   realizowanych   przez  wykonawcę robót 

budowlanych.  

d) doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z wykonawcą robót budowlanych.  

e) brania udziału w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, w razie wystąpienia takiej 

konieczności.  

f) organizowania i przewodniczenia   okresowym naradom koordynacyjnych na budowie, w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na 

tydzień, (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych 

narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót/prac, w których udział brać będą co 

najmniej wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienia wdrażania 

podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót/prac. W 

razie konieczności  Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez 

siebie terminie. Do protokołów z prowadzonych narad załączana będzie dokumentacja 

fotograficzna z postępu robót.  

g) prowadzenia bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją zadania, monitorowania i 

identyfikowania wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń planowanego przebiegu 

ZADANIA oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach 

mogących skutkować nieprawidłową lub nieterminową realizacją ZADANIA. Wykrycie 

takich problemów czy zagrożeń skutkować będzie podjęciem przez Koordynatora Zespołu 

Nadzoru Inwestorskiego działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub 

sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie konieczności 

podjęcia określonych działań. W szczególności, gdy postęp realizacji elementów 

ZADANIA nie będzie zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedłożonym 

http://www.konin.pl/
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przez wykonawcę robót budowlanych, do obowiązków Koordynatora Zespołu Nadzoru 

Inwestorskiego  będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, 

które należy podjąć w celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 

wynikających z umowy na wykonanie ZADANIA.  

h) składania comiesięcznych  raportów z postępu robót budowlanych i zaawansowania 

finansowego, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, który powinien zawierać co 

najmniej: 

 informacje ogólne, 

 opis postępu robót i powstałych problemów, 

 propozycje rozwiązania tych problemów, 

 określenie koniecznego poziomu zaangażowania sił i środków, 

 informację na temat personelu i sprzętu, 

 informację na temat robót realizowanych przez podwykonawców, 

 ocenę, czy w chwili sporządzania raportu istnieją zagrożenia nieukończenia inwestycji 

w terminie;  

i) czynnego uczestniczenia w każdej kontroli zadania objętego decyzją o dofinansowanie 

Projektu ze środków unijnych dokonywanego przez instytucje do tego uprawnione w ciągu 

okresu Trwałości Projektu, tj. 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz 

Zamawiającego. 

j) na wniosek Zamawiającego branie udziału   (np. jako biegły) w pracy funkcjonujących u 

Zamawiającego gremiów powołanych do pracy w komisji  przetargowej oraz  zespole ds. 

nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia zgodnie z ustawą i wewnętrznymi 

uregulowaniami Zamawiającego.  

k) nadzorowania  robót budowlanych  w zakresie uwzględnienia przez Wykonawcę robót na 

etapie projektowania i wykonania robót budowlanych potrzeb wszystkich (również  

potencjalnych) użytkowników obiektu, w tym  osób   niepełnosprawnych,  przy   

zastosowaniu   obowiązujących   w   tym zakresie przepisów   prawa,  PFU,  OPZ,   

wymagań    upoważnionych   organów  i instytucji oraz wskazówek Zamawiającego. 

l) Pełnienia wszystkich swoich obowiązków  przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy niniejszego zamówienia na etapie wykonania robót 

budowlanych:  

1) Reprezentowanie Zamawiającego  na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 

robót wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.  
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3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających i 

potwierdzenie tego wpisem w dzienniku budowy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich przez 

wykonawcę robót budowlanych.  

4) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazania 

go do użytkowania.  

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy, w szczególności:  

a) monitorowanie  postępu prac projektowych, jak i  robót budowlanych;  opiniowanie  i    

potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania w odniesieniu do etapów   przedstawionych 

przez wykonawcę robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym; 

b)   sprawdzanie wyceny  poleceń niezbędnych zmian, w porozumieniu z Zamawiającym, z 

uwzględnieniem przepisów Prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach 

publicznych oraz zapisów umowy na roboty budowlane;  

c) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy; 

d) przygotowanie odbioru końcowego robót: sprawdzenie kompletności i prawidłowości 

przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do 

odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót i udział w procedurze pozyskania 

pozwolenia na  użytkowanie; 

e) rozliczanie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania 

lub odstąpienia;  

f) udział przy rozpatrywaniu roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawianie 

Zamawiającemu stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku, gdy wszczęty zostanie 

spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący 

realizacji umowy na roboty, zapewnienie wsparcia Zamawiającemu poprzez 

przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu;  

g)   udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją zadania;  

h)   opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiającego, projektów umów wykonawcy robót 

budowlanych z podwykonawcami, kontrola umów zawartych  pomiędzy wykonawcą 

robót budowlanych a podwykonawcami;  

i)    uczestnictwo w odbiorze ostatecznym i  przeglądach gwarancyjnych; 

6) Podejmowanie decyzji o:  

a)  dopuszczaniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych 

do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzeniu 

dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów. itp., w celu niedopuszczenia do 

wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

b) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub wykowanymi 

niezgodnie z wymaganiami zadania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: wydawać 

kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 
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dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z 

art. 10 Prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;  

c)  żądaniu od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

7)  Nadzór nad czynnościami związanymi z wynajęciem przez wykonawcę robót budowlanych 

ocieplonych pomieszczeń magazynowych do przechowywania wybranego (wskazanego przez 

Zamawiającego) majątku ruchomego – zgodnie z wymogami określonymi przez 

Zamawiającego w  umowie na roboty budowlane.  

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy niniejszego zamówienia na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej:  

Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego ustanowi specjalistów z odpowiednimi 

uprawnieniami projektowymi w zakresie niezbędnym dla weryfikacji i obsługi etapu projektowania 

w celu dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji 

działań i dokumentów sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z umową na 

roboty budowlane. Do zadań specjalistów, o których mowa powyżej należy w szczególności:  

a) weryfikacja projektu budowlanego i projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z 

wymaganiami zawartymi w PFU i OPZ, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami 

administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;  

b) nadzorowanie i weryfikacja optymalizacji rozwiązań projektowych z punktu widzenia 

technicznego i ekonomicznego;  

c) nadzorowanie procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w toczącym się postępowaniu 

o wydanie decyzji oraz po wniesieniu uwag do dokumentacji. 

3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy niniejszego zamówienia w zakresie kontroli rozliczeń 

finansowych:  

1) bieżąca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym zgodnie z umową na 

roboty budowlane i decyzją o dofinansowanie ZADANIA ze środków unijnych.  

2) analiza i weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych zaawansowania robót 

budowlanych przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych. Harmonogramy 

finansowe powinny być sporządzane w podziale na miesiące i kwartały w kwotach netto i 

brutto.  

3) przygotowanie rozliczenia końcowego zadania (wyspecyfikowanie środków trwałych 

powstałych w wyniku zrealizowanej inwestycji, przygotowanie do dnia odbioru końcowego 

danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji oraz do 

dokumentów przekazania-przejęcia OT i PT); 
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4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy niniejszego zamówienia po zakończeniu robót - na etapie 

przygotowania do odbioru końcowego zadania:  

1) sprawdzanie i odebranie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru 

końcowego zadania oraz potwierdzenia gotowości do odbioru całości robót budowlanych.  

2) uzyskanie od wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz jej 

sprawdzenie. 

3) uzyskanie i zweryfikowanie wszelkich dokumentów od wykonawcy robót budowanych 

niezbędnych do otrzymania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z 

przepisami Prawa budowlanego.  

4) nadzorowanie  czynności związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę.  

5) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego oraz  

kompletności wszystkich niezbędnych w tym czasie dokumentów.  

5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy niniejszego zamówienia w okresie gwarancji (rękojmi) po 

zakończeniu i odebraniu zadania (obsługa okresu gwarancyjnego):  

1) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i 

rękojmi udzielonej przez wykonawcę, egzekwowanie ich usunięcia i  sporządzanie stosownych 

protokołów. 

2) dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych w okresie trwania gwarancji, sporządzanie 

każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i przedkładanie go w ciągu 5 dni roboczych 

Zamawiającemu. 

3) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad: 

a) po otrzymaniu powiadomienia o usunięciu wad od wykonawcy robót budowlanych 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych poświadczenie o 

usunięciu wad przez wykonawcę robót budowlanych; 

b) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 

6. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy niniejszego zamówienia w zakresie obsługi 

informacyjnej: 

1) Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania. 

2) Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany zgodnie z art. 

25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) 

oraz pozostałymi przepisami w tym zakresie.  

7. Posiadanie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu 

zamówienia przez czas  wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia. Na moment 

zawarcia umowy Wykonawca przedkłada kopię aktualnej opłaconej polisy lub innego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować 

ryzyka w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności 

oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości), zniszczenia 



  

 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - 

Dom Kultury OSKARD w ramach Osi Priorytetowej 4: „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1.  „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. RPWP.04.04.01-30-0077/16) 

strona 7 z 14 

 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy. Polisa lub polisy ubezpieczeniowe powinny być zawarte na łączną sumę 

ubezpieczeniową obejmującą ww odpowiedzialność Wykonawcy nie mniejszą niż 100.000,00  

zł (słownie: sto tysięcy złotych 0/100). W okresie wykonywania nadzoru robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia na ww warunkach. W 

przypadku wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia w trakcie wykonywania umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 7 dni dostarczyć Zamawiającemu kopię 

polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.  

8. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 

inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i 

uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach. 

9.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, 

nazwy podmiotu, konta bankowego, adresu korespondencyjnego, poczty elektronicznej. Zmiany 

dotyczące konta bankowego,  adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej  nie wymagają 

aneksowania umowy. 

10. Wykonawca  nie ma  prawa do: 

a) zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających  z  postanowień umownych, 

b) wprowadzania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych bez akceptacji  Zamawiającego i ich 

realizacji bez uprzedniego zastosowania obowiązującej procedury, 

c) wprowadzania zmian w technologii robót, a w szczególności zmian materiałów bez uprzedniej 

aprobaty  Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

                   Terminy i czasokresy   

1.   Podjęcie obowiązków przez Wykonawcę nastąpi z chwilą zawarcia niniejszej umowy i trwać 

będzie do czasu zakończenia projektu, planowanego w terminie do dnia  30.06.2019 r.  

2. Termin i okoliczności realizacji zamówienia objętego niniejszą umową ściśle zależą                                    

od rozstrzygnięcia postępowania i uwarunkowań realizacji ZADANIA. 

3. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu nastąpi po zakończeniu 

robót i usunięciu stwierdzonych usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą 

robót. Wykonawca usługi będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi. 

4. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych to 30.06.2019 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako 

data podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Termin wykonania kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” to 30.06.2018 r. 

6. Określone  powyżej terminy mają jedynie charakter informacyjny. Zależne one będą od: 

a) rozstrzygnięcia postępowania i uwarunkowań realizacji ZADANIA; 
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b) ewentualnego przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych przez wykonawcę robót. 

W takim przypadku Wykonawca będzie pełnił nadzór bez dodatkowego wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót 

realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych.  

7. Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w SIWZ zakresie również w okresie 

gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 

ust. 1 umowy. Termin gwarancji zostanie ustalony przez wykonawcę robót budowlanych – 

wynikać będzie z oferty tego wykonawcy.  

8. Czas reakcji Wykonawcy na  podjęcie działań  w  momencie nieprzywidzianych  zdarzeń  

wymagających  obecności inspektora nadzoru na terenie  budowy,  zgodnie ze złożoną  ofertą 

wynosi ……. godzin,  liczony od zgłoszenia Wykonawcy potrzeby  do momentu przybycia 

inspektora nadzoru na plac budowy. 

9. Wymagana częstotliwość pobytów na budowie Wykonawcy, tzn. Koordynatora Zespołu 

Nadzoru Inwestorskiego oraz poszczególnych inspektorów nadzoru w czasie wykonywania  

zakresu  robót  z danej branży powinna zapewnić skuteczność nadzoru, stosownie do potrzeb 

Wykonawcy robót i Zamawiającego  -  minimum raz w tygodniu.  

§ 5  

Personel Wykonawcy 

1. Personel Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w granicach przyznanych mu 

uprawnień będzie prowadzić kontrole na każdym etapie realizacji robót w zakresie jakości 

materiałów i robót oraz postępu poszczególnych etapów ZADANIA, zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez 

wykonawcę robót budowlanych. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby wchodzące w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 

posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego / weryfikatora dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca zaproponuje zastępstwo inspektorów / weryfikatorów w przypadku braku 

możliwości prawidłowego wykonywania czynności przez którąkolwiek z osób wchodzących w 

skład  Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. Zastępca musi posiadać co najmniej takie same 

kwalifikacje  i doświadczenie, jakie były określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  w zakresie wymagań dotyczących poszczególnych inspektorów/weryfikatorów. 

   4.  O konieczności ustanowienia zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku z propozycją zmian osobowych w 

Zespole Nadzoru Inwestorskiego wraz z uzasadnieniem, zajmie stanowisko  na piśmie. 

6.  Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 

w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. Ust. 3 zdanie 

drugie stosuje się odpowiednio.  

7. Akceptacja przez Zamawiającego zmiany personelu Wykonawcy winna być dokonana pisemnie, 

pod rygorem nieważności, i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 6 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się  w formie ryczałtu w 

kwocie ………… zł netto (słownie: ……………..), powiększone o obowiązujący podatek od 

towarów i usług VAT, tj.  ……   zł (słownie: …………….), co stanowi łącznie kwotę brutto w 

wysokości  ………………………. zł (słownie:  …………………………..…………………), 

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację całego przedmiotu umowy. 

3. Kwoty  płatności związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą w PLN. 

4. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego. 

5. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, w tym również koszty 

nadzoru nad ewentualnymi robotami dodatkowymi lub zamiennymi, i została skalkulowana w 

oparciu o własne kalkulacje, szacunki oraz doświadczenie Wykonawcy. 

6.  Wykonawca oświadcza, że do obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 przyjął co 

najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę godzinową, obowiązujące / ą 

zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

7. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.  

8.  Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone, gdy usługi objęte 

przedmiotem umowy zostaną wykonane nie w całości, lecz w części. W szczególności, w 

przypadku odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy na roboty budowlane przez którąś ze 

stron, termin pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie skrócony i zakończy się po dokonaniu 

inwentaryzacji robót, podpisaniu protokołu odbioru robót przerwanych lub robót 

zabezpieczających, a wysokość wynagrodzenia zostanie określona w drodze obustronnych 

ustaleń, stosownie do nakładu pracy Wykonawcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

 

§ 7 

Warunki płatności  

1. Wypłata wynagrodzenia za sprawowany nadzór następować będzie nie częściej niż raz  w 

miesiącu, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, proporcjonalnie do 

zaawansowania finansowego wykonawcy robót budowlanych . Podstawą do wystawienia faktur 

będzie podpisany przez strony protokół odbioru części prac/ robót i sporządzony co miesiąc 

przez Wykonawcę raport z postępu robót i zaawansowania finansowego wykonawcy robót 

budowlanych.  

2. Należności będą płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z dokumentami określonymi w ust. 2.  
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3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienia transakcji handlowych - 

liczone za każdy dzień zwłoki.                  

 

§ 8  

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania firm podwykonawców.  

2.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu , że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy  

i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, 

jak za własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić  podstawy do zmiany warunków umownych. 

 

§ 9 

Kary umowne  

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową oraz 

przepisami prawa. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 

poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć te szkodę w pełnej wysokości. 

3. Za każde nienależyte wykonanie obowiązków, jakie nakłada niniejsza umowa, z zastrzeżeniem 

ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto, a w 

przypadku rażącego naruszenia obowiązków umownych - w wysokości  5 000,00 zł brutto. 

4. Za przekroczenie czasu reakcji, o którym mowa w § 4 ust 8 umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia Wykonawcy ponad wskazany w umowie czas reakcji. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy w części lub całości z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.  

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy za różne naruszenia nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.  
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7. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia 

umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę żądania jej zapłaty. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, o której 

mowa w § 6 ust. 1, tj. .................. zł (słownie złotych: .......................................................). 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie przewidzianej 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy na okres przekraczający 5 lat złożone 

być powinno zgodnie z art. 150 ust. 7-10 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.   Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 

terminach:  

1)  70% wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. w kwocie …………. - w terminie 30  dni od 

dnia odbioru przez Zamawiającego należycie wykonanego przedmiotu zamówienia, 

2)  pozostała część zabezpieczenia (30%), tj. w kwocie …………… - w terminie 15 dni  po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

5.  W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy 

na przedłużony okres jej trwania. 

 

§ 11 

Umowne prawo odstąpienia od umowy. Rozwiązanie umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  lub 

dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia       

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 
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a) Wykonawca  nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy w ciągu 7 dni od 

dnia jej podpisania lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa trwała dłużej niż 7 dni 

kalendarzowych, z zastrzeżeniem zmiany osobowej, o której mowa w § 5 ust. 3-7,  

b) Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny lub opieszały, narażając tym 

Zamawiającego na straty, a pomimo upomnienia  nie następuje poprawa w wykonaniu tych 

obowiązków, 

c)  zaistnieje konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego  lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3.   Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest  

prawdopodobne, żeby zdołał go zrealizować w terminie umownym, Zamawiający może od 

umowy odstąpić przed upływem tego terminu, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

4. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z 

niniejszą umową, dokumentacją przetargową lub uzasadnionymi wskazaniami 

Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalszą realizację 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

5. Zamawiający  może rozwiązać umowę w okolicznościach i na zasadach określonych w art. 

145a i b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy 

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego 

wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej 

umowie. 

7. Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia będą sporządzane na piśmie i zostaną doręczone 

drugiej stronie faksem lub e-mailem i potwierdzone listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. 

8. Po otrzymaniu od  Zamawiającego powiadomienia o odstąpieniu / rozwiązaniu umowy, 

Wykonawca podejmie  niezwłocznie  kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w 

sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 

9.   Odstąpienie od umowy / rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 12 

Zmiany umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy, za 

obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej:  

1) w zakresie terminu wykonania umowy:  
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a) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych z przyczyn wskazanych w umowie 

na wykonanie robót budowlanych - wówczas termin  pełnienia nadzoru inwestorskiego 

zostanie przesunięty o czas wydłużenia realizacji robót budowlanych – nie dłużej niż do 

czasu zakończenia realizacji projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o 

dofinansowanie Projektu). Aktualnie termin ostatecznego zakończenia realizacji projektu, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 umowy to 30.06.2019r. 

b) odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy na roboty budowalne przez którąś ze stron - 

wówczas termin pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie skrócony i zakończy się po 

dokonaniu inwentaryzacji robót, podpisaniu protokołu odbioru robót przerwanych lub 

robót zabezpieczających, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę robót  faktury VAT.  

   1.1.W przypadku zmiany terminu wykonania umowy w związku z przesunięciem terminu 

      zakończenia robót budowlanych, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwiększenie 

      wynagrodzenia umownego. 

2)  w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)   zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2.1 Zmiany, o których mowa w pkt 2). mogą być wprowadzone do umowy według 

następujących zasad: 

a)   wynagrodzenie za wykonanie zamówienia może zostać podwyższone lub obniżone na 

pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności 

wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z wystąpieniem 

okoliczności, o których mowa pkt  2). oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów, 

jeśli to możliwe) wpływu zmiany na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę; 

b)   kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż 

wynikająca ze zmiany przepisów prawa, w szczególności: 

 w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2). ppkt a), wartość wynagrodzenia 

umownego brutto może ulec zmianie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku od 

towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki, jednakże wyłącznie 

co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie zakończono; 

 w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2). ppkt b) i c), wartość wynagrodzenia 

umownego brutto może ulec zmianie o kwotę równą różnicy obciążeń 

publicznoprawnych wynikającą ze zmiany przepisów prawa, dotyczących wynagrodzeń 

osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy, jednakże wyłącznie 

co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia wejścia w życie zmian jeszcze 

nie zakończono. 

3) w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ 
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na realizację obowiązków umownych – Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w 

zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów 

umowy z obowiązującym prawem. Zmiana będzie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia 

wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa. 

1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien 

poinformować Zamawiającego pisemnie, uzasadniając przywołane okoliczności oraz dokonać 

stosownych wpisów w dzienniku budowy, jeżeli dotyczą realizacji na budowie. 

2. Zmiany umowy muszą być, pod rygorem nieważności,  akceptowane przez obie strony w 

formie pisemnej, w drodze aneksowania umowy,  chyba, że postanowienia umowy stanowią 

inaczej. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1.  Strony dążyć będą do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i 

kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego, 

spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2.  W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej, ustawy Prawo budowlane  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla   

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Integralną część umowy stanowią  załączniki:  

a)  Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1, 

b) Kopia umowy z wykonawcą robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,  

c) Kopia Oferty wykonawcy robót budowlanych,  

 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) do 

pobrania ze strony internetowej  zamawiającego  www.ckis.konin.pl  
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