Załącznik nr 2.3 do zapytania ofertowego nr 2/2018

Ogólne warunki umowy dla części 3 zamówienia
1.

2.

3.

4.

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zapytania ofertowego nr 2/2018 na
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy
Jastarnia” obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na
termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku
OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych
Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie
10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT.
Zgodnie z wynikiem postępowania, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zleca,
a Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją i w okresie rękojmi oraz gwarancji dla
zadania polegającego na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie
i przebudowie budynku OSP w Jastarni w zakresie i na zasadach określonych szczegółowo
w §2 niniejszej umowy.
Realizacja robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP
w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni odbywała się będzie na
podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, wyłonionym w wyniku
odrębnego postępowania o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Umowa z wykonawcą określi termin zgłoszenia przez
wykonawcę gotowości do odbioru całości robót objętych projektem oraz ustali okres
udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi dla tych robót.
Inspektor wyznacza do realizacji umowy następującą osobę:……………………………....,
posiadającą uprawnienia budowlane nr ............................. .
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§2
Wykonawca rozpoczyna wykonywanie prac określonych niniejszą umową z chwilą jej
zawarcia.
Realizacja zamówienia będzie obejmować okresy trwania prac określonych
w następujący sposób:
na etapie realizacji inwestycji - od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego
robót budowlanych, który planowany jest w terminie do 31.05.2018 r.
na etapie po zakończeniu realizacji inwestycji - w okresie obowiązywania rękojmi
i gwarancji wynoszącej 48 miesięcy do 72 miesięcy (w zależności od zaproponowanego
przez Wykonawcę robót okresu w ofercie) od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego robót budowlanych, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów
gwarancyjnych oraz wystawienia świadectw usunięcia wad.
Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji
robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.
§3
Inspektor będzie współpracował z Zamawiającym podczas realizacji projektu.
Inspektor będzie wykonywał obowiązki związane z nadzorem inwestorskim w branży
elektrycznej w następującym zakresie:
zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez
wykonawcę oraz próbek tych materiałów,

b) okresowe kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami,
c) akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę do realizacji robót,
d) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę wytyczenia robót,
e) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu
materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,
f) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulęgających zakryciu lub zanikających oraz
prób i odbiorów technicznych oraz częściowych,
g) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad,
h) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych projektem w stosunku do
umownego harmonogramu robót, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,
i) akceptacja kosztorysów powykonawczych i protokołów odbioru wykonawcy robót,
j) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę robót,
k) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu
wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a także
ustalanie sposobu wykonania tych robót,
l) opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót
budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie
obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia,
ł) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robót oraz powiadamiania o usunięciu wad Zamawiającemu,
m) dokonywanie czynności związanych z odbiorem końcowym i odbioru końcowego przy
udziale i akceptacji Zamawia wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez
niego użytkownikowi,
n) nadzór nad przygotowaniem materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie
obiektu budowlanego,
o) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi, przeglądów
i gwarancji robót przy udziale wykonawcy robót i Zamawiającego wraz ze spisaniem
protokołu, określającego stwierdzone usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,
p) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę oraz
dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy
robót i Zamawiającego, protokołu z usunięcia usterek.
3. Inspektor wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie współpracował z Inspektorem
nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem Inspektora nadzoru
specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie koordynowanie prac inspektorów nadzoru
inwestorskiego pozostałych specjalności.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. Zamawiający wskazuje, iż wykonanie zobowiązań stron wynikających z umowy zawartej
z Wykonawca w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania uzależnione jest od
zawarcia umowy z wykonawca robót budowlanych, tj. od dokonania przez
Zamawiającego ostatecznego wyboru wykonawcy robót budowlanych prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego oraz podpisania przez strony umowy o roboty
budowlane.
§4
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i potencjał niezbędny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz że zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami
zawodowymi, wg dostępnych metod oraz wytycznych Zamawiającego w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.
§5

1. Inspektor w specjalności elektrycznej w granicach posiadanego niniejszą umową
umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie
zawarta z wykonawcą robót o wykonanie robót objętych projektem.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej
normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
§6
Do obowiązków Zamawiającego należy :
1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji projektowej
(projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i przedmiary robót),
2) przekazanie pozwolenia na budowę,
3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót oraz
kosztorys ofertowy,
4) udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz w przekazaniu robót do eksploatacji
użytkownikowi,
5) udział w zwołanych przeglądach w okresie rękojmi oraz spisywaniu protokołów
z przeglądu i z usunięcia usterek,
6) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych
w § 7 niniejszej umowy.
§7
1. Za pełnienie funkcji Inspektora w specjalności elektrycznej ustala się wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie:
Łączna cena netto: …………zł (słownie:……………………………………..…………….)
plus ..…% podatek VAT w wysokości: …………..….. zł (słownie: ………………………
…………………………….………….), co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………. zł
(słownie:……………………………………………………………….………….), w tym:
• Termomodernizacja budynku OSP w Jastarni
netto: ………………zł (słownie:……………………………………..………………………….)
plus ..…% podatek VAT w wysokości: …………..….. zł (słownie: ………………………………
…………………………….…………….), co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………….………….)

• Remont i przebudowa budynku OSP w Jastarni
netto: ………………zł (słownie:……………………………………..………………………….)
plus ..…% podatek VAT w wysokości: …………..….. zł (słownie: ………………………………
…………………………….…………….), co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………….………….)

2. Określone w punkcie 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania
niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego robót objętych
projektem od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę rękojmi i gwarancji
oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy przez Zamawiającego zleceń na
wykonanie robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów
w okresie rękojmi i gwarancji.
3. Rozliczenie pomiędzy Stronami odbędzie się na podstawie faktur, wystawionych przez
Inspektora w oparciu o protokoły prac stanowiące załączniki do faktur.
5. Wynagrodzenie inspektora płatne będzie w ratach, odpowiednio za usługi nadzoru nad
robotami polegającymi na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie
i przebudowie budynku OSP w Jastarni.
5. Termin zapłaty faktury ustala się na 28 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 587 – 17 – 08- 957.
7. Zamawiający akceptuje protokoły pracy Inspektora.
8. Zamawiający upoważnia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez
Zamawiającego.
9. Należność dla Inspektora zostanie przekazana na konto wskazane na fakturze.

§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli
Zamawiający zgłosi do Inspektora uwagi lub zastrzeżenia, na Inspektorze spoczywa
obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych
działaniach.
2. Inspektor zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie
wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku
do dokumentacji projektowej (robót zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
złożenia przez wykonawcę kosztorysu wraz z innymi niezbędnymi dokumentami.
Stanowisko Inspektora w sprawie tych wniosków wykonawcy robót zawierać będzie ocenę
zasadności wniosku oraz poprawności sporządzenia kosztorysu.
3. Inspektor zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru i stwierdzenia kompletności
i poprawności sporządzonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych
z zachowaniem procedur wymaganych przez użytkowników uzbrojenia.
4. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowości do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez wykonawcę.
5. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez Inspektora
rozliczenia robót, objętych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.
6. W okresie rękojmi i gwarancji Inspektor zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu
co rocznie licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru robót lub na prośbę
Zamawiającego oraz najpóźniej na 60 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.
7. Inspektor zobowiązany jest do utrzymania ciągłości umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji robót objętych projektem, w tym do
zapłacenia wszystkich należnych składek.
8. Inspektor na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dowody
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.
9. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może
stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Inspektora.
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§9
Nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości
0,1% całości wynagrodzenia brutto Inspektora za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
tych obowiązków.
Nienależyta lub nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, skutkująca koniecznością poniesienia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy robót,
uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Inspektora o kwotę tych kosztów
dodatkowych.
Odstąpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% całości
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej, określonej
w ust. 1 i 3, z należnego inspektorowi wynagrodzenia. Niezależnie od kar,
Zamawiającemu przysługuje prawo do wyrównania start, jakie poniósł w związku z
odstąpieniem od umowy.
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W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
Inspektora, Inspektorowi przysługuje zapłata przez Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10% całości wynagrodzenia Inspektora.
§10
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem
wyprzedzającym w następujących sytuacjach:
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:
wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Inspektora,
nie rozpoczęcia czynności przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
przerwania czynności przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14
dni kalendarzowych,
nienależytej realizacji przez Inspektora czynności określonych w umowie,
braku ciągłości umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialności cywilnej , w tym
nie zapłacenie należnych składek.
Inspektorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy :
realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę robót objętych projektem rozpoczęta
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawartej przez
Zamawiającego.
zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy
z wykonawcą robót, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora.
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu na zapłatę faktur,
określonego w § 7 punkt 4 niniejszej umowy.
Miesięczny termin wyprzedzający, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezpośrednio od drugiej strony.
§11
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków:
zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego;
zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;
zmiany stawki podatku VAT;
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym wystąpienia.
Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
działania siły wyższej;
wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,
konieczności przeprowadzenia innych prac wcześniej niezidentyfikowanych;
wstrzymania robót przez uprawnione podmioty;
konieczności wykonania prac wynikających ze zleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;
przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego,
w przypadku nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w określonym umowa terminie;
termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji
robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
ogłoszeniu upadłości;
ogłoszeniu likwidacji;
zmianie siedziby lub nazwie firmy;
zmianie osób reprezentujących;
zawieszenia działalności.

§12
Wszelkie spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu dla
Zamawiającego.
§13
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Inspektora.

