Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy nr …………….

zawarta w dniu ............................... r. w Zabierzowie pomiędzy
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38, NIP 944-20-25-964
zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym",
reprezentowaną przez:
Członka Zarządu – Alicję Wójcik
a
.............................................................
.............................................................
zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą",
reprezentowaną przez ...................................
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy zadanie polegające na Pełnieniu funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p/n: „Remont sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2)
realizowanego w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
2. Strony ustalają, że zlecenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje sprawowanie nadzoru
inwestorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), w szczególności: Pełnienie
nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie na nadzór
inwestorski i obowiązującymi przepisami prawa. Inspektor nadzoru w granicach
przyznanych mu uprawnień będzie prowadził kontrole na etapie realizacji robót
w zakresie, jakości i terminach dla poszczególnych etapów zadania, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem przygotowanym przez
Wykonawcę zadania.
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§2
1.

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia
podpisania umowy z Wykonawcą remontu sieci kanalizacji sanitarnej (pierwszy kwartał
2020 r.). Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się do
15.12.2020 r. z zastrzeżeniem czynności opisanych w § 4 pkt. 1-3, które będą
wykonywane również w okresie objętym gwarancją i rękojmią na wykonane roboty
budowlane.

2.

W przypadku, gdy przedłużeniu ulegnie termin wykonania robót budowlanych, termin
zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ulegnie automatycznemu przedłużeniu
do czasu zakończenia nadzorowanych robót budowlanych oraz podpisania
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
§3

1. W ramach czynności określonych w § 1 ust. 2 i § 4, Wykonawca występuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego
pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych
w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 1 ust. 2 i § 4,
z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne w tym wynikające
z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie
z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.
3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań
mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności
decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.
4. W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby
do kontaktów:
a) ze strony Zamawiającego - Pan Tomasz Szczerbak – tel. 12 285-36-71 w. 13
b) ze strony Wykonawcy – ………………….. – tel. …………………….
5. Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru w osobie:
a) ……………………………………………………………………………………..
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6. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową
nadzoru, osoba o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu wykonywać będzie
osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru
osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody
będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
czynności objętych niniejszą umową.
§4
Do obowiązków Wykonawcy wynikających z zawarcia niniejszej umowy należą w szczególności
wszelkie obowiązki wynikające z zapisu §1 niniejszej umowy oraz na etapie wykonywania prac
projektowych, a następnie robót budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do:
1. Monitorowania i kontroli Umowy z Wykonawcą Robót pod względem technicznym,
finansowym, organizacyjnym i czasowym.
2. Nadzór, weryfikację i akceptację prac projektowych realizowanych w ramach zadania
określonego w pkt 1 w zakresie ich zgodności z Programem Funkcjonalno -Użytkowym,
przepisami i normami.
3. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz
problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych.
4. Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą
5. Przeglądu i analizy Projektów Budowlanych, Wykonawczych i Dokumentacji
Wykonawczej opracowywanych przez Wykonawcę
Robót remontowych
z komentarzami (uwagami) dla Zamawiającego, w zakresie
zgodności
(lub
niezgodności) z Umową na Wykonawstwo. Zatwierdzanie projektów z klauzulą “Bez
zastrzeżeń” opracowywanych przez Wykonawcę Robót, przy współdziałaniu
i aprobacie rzeczowej Zamawiającego.
6. Zorganizowania pracy w taki sposób, aby Umowa na wykonanie robót budowlanych
była zrealizowana zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych,
przygotowanym przez Wykonawcę robót budowlanych.
7. Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z SIWZ, projektem i zgłoszeniem robót, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
8. Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia
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wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją, zmian, gdzie według jego opinii
i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe.
9. Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie
napotkał w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy realizacji zadania, o którym mowa
w pkt. 6) oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiającego.
10. Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz
sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiały i urządzania.
11. Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów bhp i ochrony środowiska.
12. Weryfikacji i zaopiniowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji związanej z nadzorowanymi robotami budowlanymi (łącznie
z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne).
13. Sprawdzania kalkulacji kosztów robót budowlanych przygotowanych przez Wykonawcę
robót budowlanych,
14. Sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją
projektową i ofertą
15. Doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót
budowlanych i osobami trzecimi.
16. Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.
17. Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zadania.
18. Składanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania zadania
oraz występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie
do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
19. Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego
odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
20. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
związanych z realizacją zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi
samorządami i mieszkańcami. O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich
rozwiązania Inspektor nadzoru powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego.
21. Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi
zadaniem, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo
Budowlane.
22. Opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych
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w odniesieniu do przedstawionych przez
w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Wykonawcę

robót

budowlanych

23. Zaopiniowania programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji
Robót, oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych.
24. Żądania od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową. O zaistniałych zagrożeniach
Inspektor nadzoru niezwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego.
25. Podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót budowlanych
w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji grożącej katastrofą
budowlaną. O zaistniałych zagrożeniach Inspektor nadzoru niezwłocznie poinformuje
Przedstawiciela Zamawiającego i odpowiednie służby ratownicze.
26. Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy i wszelkich miejsc, gdzie materiały
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub
przygotowywane do wbudowania.
27. Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości
wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiałów, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz praktyką
Inżynierską.
28. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

zasad

29. Kontroli zgodności oznakowania robót budowlanych wraz z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji zadania w pasach drogowych.
30. Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą
robót budowlanych.
31. Wnioskowania o usunięcie z Terenu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawcę robót budowanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest
niekompetentną lub niedbałą w swojej pracy.
32. Wydania polecenia usunięcia z Terenu Budowy materiałów nie spełniających wymagań
zgodnie z dokumentacją projektową oraz tych które nie będą użyte podczas budowy.
33. Organizacji i przewodniczenia, naradom koordynacyjnym na budowie, naradom
miesięcznym jak również organizacji i przewodniczenia naradom zwołanym przez
Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy robót budowlanych
i sporządzenia protokołów z narad, przekazywania ich w ciągu siedmiu dni od narady
Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych.
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34. Czuwania nad realizacją elementów robót budowlanych związanych z ochroną
Środowiska.
35. Nadzorowania wykonywania robót dodatkowych (o ile wystąpią) dla zadania.
36. Nadzorowanie badań jakości Wykonawcy oraz wykonania kontrolnych badań jakości
materiałów w laboratoriach posiadającym certyfikację, po uprzedniej akceptacji
Przedstawiciela Zamawiającego.
37. Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.
38. Stałego nadzorowania, jakości materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę
robót budowlanych.
39. Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów
lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości oraz nadzorowania pobierania
próbek.
40. Zalecenia i nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów.
Inspektor Nadzoru uczestniczy we wszystkich badaniach laboratoryjnych,
sprawdzających jakość wykonywanych robót budowlanych.
41. Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.
42. Dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości
i wartości wykonanych robót.
43. Przeprowadzania z Wykonawcą Robót odbiorów przejściowych, częściowych
i końcowych dla Robót. Odbiory powinny być potwierdzone wpisem w Dzienniku
Budowy i zakończone nie później niż:
44. 2 dni robocze dla robót zanikających i ulegających zakryciu,
45. 2 dni robocze dla odbiorów przejściowych,
46. 14 dni roboczych dla odbiorów częściowych (wynikłych z faz budowy),od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę Robót gotowości do czynności odbiorowych
47. 30 dni dla Odbioru Końcowego, licząc od dnia przystąpienia do czynności odbiorowych,
48. Dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości
i wartości wykonanych robót.
49. Wykonywania wyceny poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym,
z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach
publicznych.
50. Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych reguł bhp oraz sposobu
prowadzenia robót pod ruchem.
51. Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowanych
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i Przedstawiciela Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu
koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
52. Przygotowania odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości
przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót.
53. Utrzymania bieżącej komunikacji z Zamawiającym i raportowania.
54. Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, informowanie
Przedstawiciela Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz
problemach przewidywanych i wnioskowanie o podjęcie działań zapobiegawczych lub/i
naprawczych do ich przezwyciężenia.
55. Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i niezwłocznie
informowania o tym Przedstawiciela Zamawiającego z propozycjami sposobów
zapobiegania tym roszczeniom.
56. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich problemach Wykonawcy robót
projektowych i budowlanych i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego,
a stanem faktycznym na terenie budowy.
57. Udziału przy rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robot budowlanych i przedstawianie
Zamawiającemu stanowiska w odniesieniu do nich.
58. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą
robót budowlanych dotyczący realizacji Umowy na roboty budowlane, Inspektor
nadzoru zapewni wsparcie Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących
informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu.
59. Rozliczania Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania
lub odstąpienia.
60. Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania
wymaganych przez Zamawiającego.
61. Udziału w przygotowaniach
Zamawiającego.

raportów

i

sprawozdań

sporządzanych

przez

62. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych
realizacją zadania.
63. Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego, podwykonawców robót
budowlanych projektów umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami,
kontroli umów i płatności pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych,
a podwykonawcami.
64. Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania poprawności wykonania
7

robót poprawkowych.
§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego,
2. terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze

złożoną

ofertą

w

wysokości:

………………………zł

brutto

(słownie:

…………………………………………….),
2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za 1 pobyt na budowie w przeglądach
gwarancyjnych i pogwarancyjnych w wysokości ………………… zł netto. Przegląd
gwarancyjny będzie zgłoszony przez Zamawiającego w terminie 14 dni.
3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 oraz 2 nie może ulec podwyższeniu.
4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.
Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Podstawą
wystawienia faktury jest dokonanie bezusterkowego protokolarnego odbioru
częściowego/końcowego robót budowlanych nadzorowanej roboty budowlanej.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Zabierzowie.
§7
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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu
wykonania części umowy.
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3. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły
przeszkodę w ich wypełnieniu.
4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikła z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zmian korzystnych dla Zamawiającego istotnych dla prawidłowego wykonania
zamówienia,
c) zmian wynikających z prostowania omyłek i błędów pisarskich i rachunkowych.
5. Zmiana osób w których mowa w § 3 ust. 4 w czasie trwania umowy nie stanowi jej
zmiany.
§8
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
na okres dłuższy niż 14 dni,
b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową pomimo
jego pisemnego wezwania do należytego wykonania,
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego,
Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto, jakie przysługuje Wykonawcy wg § 6 niniejszej
umowy z zastrzeżeniem § 7 ust.1.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być
przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
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3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Zamawiającego i jedna
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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