Załącznik nr 5 do „SWZ”
PROJEKT
UMOWA Nr ……………………
zawarta w Ustce w dniu ……………….. 2021 roku, pomiędzy:
Wodociągi Ustka Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce, ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042674, NIP:
8390008231, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.059.500 zł, REGON: 770538080,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu - dr inż. Krzysztofa Czajkowskiego
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a ……………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych branży
konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz
rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce” – III postępowanie.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony został w
dokumentacji projektowej robót budowlanych, które zostały przekazane w formie elektronicznej
na wskazany w ofercie adres mailowy oraz udostępnione pod niżej wskazanymi linkami:
a) dotycząca rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego
https://1drv.ms/u/s!Are2myXsp2qzgjzRS9v8b6mBpyo0?e=h0I1s5
b) dotycząca rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
https://1drv.ms/u/s!Are2myXsp2qzgkDB-J-xPWCSGkpE?e=mJxKyX
3. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia
należy pełnienie nadzoru, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), w tym w szczególności:
1) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych z projektami, pozwoleniem na budowę/
pozwoleniem na rozbiórkę, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w

szczególności prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz
postanowieniami umownymi;
2) Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych
materiałów zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu
w toku budowy i przyszłego użytkowania;
3) Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości
ich wykonania;
4) Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego etapu/
przedmiotu umowy;
5) Koordynacja pracy inspektorów nadzoru branży sanitarnej oraz elektrycznej;
6) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie
wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu
budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów,
orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów
stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót;
7) Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzenie
konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru;
8) Weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy robót budowlanych dla inwestycji
pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników
retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z
dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w
Ustce.” na roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne i przekazywanie Zamawiającemu
w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania;
9) Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
10) W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją
projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych
materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący
podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor
nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które
wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na
piśmie inwestora (Zamawiającego), Wykonawcę robót budowlanych oraz Zespół
Projektantów;
11) Bieżąca weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę robót atestów, deklaracji,
certyfikatów jakości, itp. (weryfikacja wniosków materiałowych) pod kątem ich zgodność
z dokumentacja projektową oraz przepisami prawa;
12) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
13) Dokonanie odbioru końcowego i uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
14) Uczestniczenie w czynnościach związanych z rozruchem technologicznym po
zamontowaniu nowych urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, w tym w szczególności przy
uruchomieniu nowej pompowni sieciowej drugiego stopnia zawierającej pięć pomp
wirowych pracujących w systemie równoległym wraz ze zbiornikiem przeponowym oraz
po przebudowie istniejącego układu rurociągów na hali filtrów;
15) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek;
16) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót oraz Zamawiającego
o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót
naprawczych;

17) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót
dokumentów wymaganych do odbioru;
18) Sprawdzenie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy Robót
dotyczących ilości i wartości wykonanych robót (Zamawiający będzie się rozliczał z
Wykonawcą Robót budowlanych w oparciu o metodę ryczałtową. Obowiązkiem Inspektora
Nadzoru będzie co miesięczne potwierdzanie faktycznie wykonanych prac. Na tej
podstawie Zamawiający będzie dokonywał płatności częściowych na rzecz Wykonawcy
Robót);
19) Poświadczenie terminu zakończenia robót;
20) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie
budowy oraz ich ocena merytoryczna i formalno-prawna;
21) Sprawdzenie i rozliczenie ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót;
22) Przekazywanie informacji Zamawiającemu o konieczności wydania Wykonawcy Robót
budowlanych pisemnego polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;
23) Przygotowanie dokumentów/wyjaśnień niezbędnych do przedłożenia instytucji
kontrolującej – w zakresie związanym z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru;
24) Składania wniosków do Zamawiającego o:
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego
rzeczoznawcę o ile zajdzie taka potrzeba,
c) propozycje zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca
Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
d) zmianę terminu wykonania robót w umowie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy
czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
25) Weryfikowanie i opiniowanie wniosków składanych przez Wykonawcę Robót
budowlanych w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)

zmiany terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane,
konieczności i wartości wykonania robót dodatkowych,
konieczności i wartości wykonania robót uzupełniających,
konieczności i wartości wykonania robót zamiennych,
sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę Robót;

26) Weryfikacja poprawności sporządzania przez Wykonawcę Robót budowlanych
kosztorysów robót: zamiennych/ zaniechanych/ dodatkowych/ uzupełniających.
27) Wykonywanie innych obowiązków niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.
28) Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy i informowanie Zamawiającego na
bieżąco o okolicznościach mogących mieć wpływ na sposób wykonania prac, termin
realizacji, koniecznych zmianach mających wpływ na wartość umowy z Wykonawcą Robót
budowlanych;
29) Zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez
Wykonawcę robót. Wykonawca będzie odpowiadał za dopilnowanie kompletności i
potwierdzał zgodność stanu określonego w dokumentacji powykonawczej z faktycznie
wykonanymi robotami. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie w
powyższym zakresie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę Robót gotowości do odbioru
końcowego;
30) Sporządzanie comiesięcznego raportu z wykonanych prac, zawierającego co najmniej:

a) wykaz wizyt na budowie każdego z inspektorów nadzoru,
b) odniesienie do zgodność realizacji inwestycji z założonym harmonogramem oraz
zakresem rzeczowym,
c) informację o konieczności zlecenia robót dodatkowych/ uzupełniających/
zamiennych,
d) informację o planowanych istotnych odstępstwach od projektu budowlanego,
e) informację o zaistniałych problemach i sposobach/propozycjach ich rozwiązaniach.
Zastrzeżenie:
Wskazany powyżej raport podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego i na jego podstawie
zostanie ustalone uprawnienie Wykonawcy do wynagrodzenia za dany miesiąc, raport będzie
potwierdzał wysokość należnego wynagrodzenia za dany miesiąc. Raport będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury za dany miesiąc realizacji umowy.
Wskazany raport Wykonawca powinien przekazać w dwóch egz. w formie pisemnej oraz
elektronicznej w wersji PDF w terminie określonym w § 2 ust. 5. Jeżeli raport jest niekompletny,
posiada nieścisłości, niedokładności lub inne uchybienia podlega uzupełnieniu w terminie 5 dni
od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca po zakończeniu robót według
powyższych obowiązków jest zobowiązany wykonać raport końcowy.
31) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i
sporów.
32) Wykonawca jest zobowiązany do wstawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na
budowie w terminie do 48 godzin od wezwania. Niniejsze wezwanie będzie przesłane w
formie wiadomości e-mail wysłanej na adres ……….lub wiadomości sms wysłanej na nr
……….. lub fax na nr …………….lub przekazane telefonicznie na nr…………
33) Realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych
powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.
4. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno–budowlanej działa
w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót
dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych. Decyzje w zakresie powyższych robót
podejmuje wyłącznie Zamawiający.
5. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest zapewnić co najmniej jedną
osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjnobudowlanej, posiadającą (łącznie):
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831);
- oraz legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym
w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami branży konstrukcyjno – budowlanej.
6. Inspektor branży konstrukcyjno–budowlanej będzie koordynatorem pozostałych inspektorów
nadzoru i będzie odpowiedzialny na realizację całego przedmiotu umowy oraz będzie
reprezentował Wykonawcę podczas realizacji umowy.
7. Planowana liczba wizyt na budowie Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej - co
najmniej 4 razy w miesiącu w liczbie godzin zapewniających skuteczność nadzoru na budowie
oraz uczestniczenie w radach budowy, a także w razie konieczności dodatkowo stawianie się na

miejscu budowy na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym zakłada się nie więcej niż 7
dodatkowych wizyt
w trakcie realizacji umowy a nadto dodatkowo na wezwanie
Zamawiającego w zakresie konieczności koordynacji realizacji umowy przez pozostałych
inspektorów w czasie ich pobytu na budowie.
8. Zakres obowiązków Zamawiającego, którego podczas inwestycji stanowiącej przedmiot
zamówienia będzie reprezentował Wykonawca określać będzie umowa wiążąca, zostanie
udostępniona Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu dokumentu z wyłonionym Wykonawcą
Robót dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch
zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego
wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477
w Ustce”, na adres mailowy wskazany w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy. Wzór
wyżej określonej umowy na wykonanie robót budowlanych został również podany do publicznej
wiadomości pn.: „TOM II – wzór umowy” jako załącznik do Zapytania Ofertowego na
wyłonienie Wykonawcy Robót budowlanych dla postępowania publicznego opublikowanego na
stronie wodociągi.ustka.pl pod numerem DI.EN.26.7.2020.
9. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo
ograniczeniem zakresu robót budowlanych lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia
nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą Robót budowlanych. Zmiana
zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj.
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, które nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu
Kodeksu Pracy, zgodnie z opinią UZP.
11. Strony przewidują możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu świadczenia
usług stanowiących przedmiot zamówienia poprzez zlecenie usług dodatkowych.
Usługi dodatkowe będą polegać sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla:
1) usług dotyczących nadzoru nad robotami dodatkowymi dla inwestycji określonej w § 1 ust.
1-3 umowy – do 10 % wartości zamówienia podstawowego;
2) zwiększenia wizyt inspektorów nadzoru w stosunku do wymagań wskazanych w § 1 ust. 7
umowy, tzn. zwiększenia wizyt ponad wymaganą sumę wizyt podstawowych i dodatkowych
wizyt – do 10 % wartości zamówienia podstawowego;
3) świadczenia usług nadzoru inwestorskiego w okresie Rękojmi i Gwarancji robót
budowalnych stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego – do 10 % wartości
zamówienia podstawowego
- na warunkach wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 6.
12. Wykonawca świadcząc usługi dodatkowe zobowiązany jest spełnić wymagania określone w
rozdziale III pkt. 5, pkt. 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Natomiast ilość wizyt na
budowie przy świadczeniu usług dodatkowych zostanie określona według potrzeb
Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy przy zachowaniu zasad ust. 12 zostanie ustalone
zgodnie z § 10 umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługi dodatkowe i poprzez
podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że przyjmuje zobowiązanie do wykonania usług
dodatkowych określonych w ust. 12 na warunkach wskazanych w „SWZ” oraz umowie w
terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

§2
Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia od dnia
podpisania niniejszej umowy przez cały okres trwania robót budowlanych stanowiących
przedmiot nadzoru budowlanego Wykonawcy.
Rozpoczęcie robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim nastąpiło dnia 17 grudnia
2020r.
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
3. Termin wskazany w ust. 2 może ulec zmianie zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 1 umowy wskazanej w §
1 ust. 8 umowy i Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie
określonym zmianami tych terminów bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za wyjątkiem
sytuacji określonych § 1 ust. 11 i ust. 12.
4. W przypadku zakończenia i rozliczenia umowy, o której mowa w § 1 ust. 8 „SWZ” usługa
nadzoru zostanie uznana za wykonaną, w tym także przed terminem wskazanym w ust. 2.
5. Termin przekazania Zamawiającemu raportu, o którym mowa § 1 ust. 3 ppkt. 30 umowy – wynosi
7 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy raport. Zamawiający dokonuje oceny
raportu w terminie 7 dni od jego otrzymania przesyłając informację o jego akceptacji lub uwagi
do raportu.
§3
Osoby upoważnione do kontaktów
1. Ze strony Zamawiającego wykonanie Zamówienia nadzorować będzie:
Pan Grzegorz Bartkowiak, tel. 59 81 55 622, fax …………… e-mail biuro@wodociagi.ustka.pl
2. Ze strony Wykonawcy wykonywanie zamówienia nadzorować będzie:
…………………………. tel. kom. ………….. fax …………… e-mail …………………..
3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o zmianie
osób lub danych, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiany te nie wymagają wprowadzenia zmian do
treści umowy.
§4
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący, że Przedmiot umowy
zostanie wykonany w sposób należyty.
2. Wykonawca ustanowił do realizacji przedmiotu umowy Inspektora Nadzoru robót branży
konstrukcyjno-budowlanej: …………………………….., posiadającego kwalifikacje
wymagane w § 1 ust. 5 oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robót branży
konstrukcyjno-budowlanej (wskazać ilość) ................ lat.
3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kopie
zaświadczeń osoby wskazanej w pkt. 2, potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wpis na
listę właściwego samorządu zawodowego.
4. Zmiana wskazanej w ust. 2 osoby, w trakcie realizacji robót, może nastąpić po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiającego oraz przekazaniu dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje oraz wpis na listę właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z wymaganiami §
1 ust. 5.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
6. Inspektor branży konstrukcyjno–budowlanej będzie koordynatorem pozostałych inspektorów
nadzoru i będzie odpowiedzialny na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w
rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysokości:
netto: …………………… zł + podatek VAT (……%), tj. …………………… zł
brutto: ………………………………….. zł
(słownie brutto: ..…………………………………………………………….),
zgodnie ze złożoną ofertą na etapie postępowania.
2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty
oraz podpisania umowy zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót objętych nadzorem inwestorskim, wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmującego czynności związane z wykonaniem Przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie w systemie comiesięcznym po
przedłożeniu i zatwierdzeniu określonego w § 1 ust. 3 pkt. 30 raportu z nadzorowanych robót,
natomiast ostatnia cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po dokonaniu odbioru końcowego
nadzorowanych robót budowlanych.
4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 3 będzie płatne miesięcznie oraz proporcjonalnie do stopnia
realizacji przedmiotu zamówienia – obliczonego proporcjonalnie do wartości umowy na roboty
budowlane, o której mowa w § 1 ust. 8 oraz wartości robót wykonanych na podstawie tej umowy.
5. Określone w ust. 3 miesięczne wynagrodzenie netto za wykonane usługi nadzoru inwestorskiego
przysługuje według wzoru:

𝑛𝑤𝑊 =

𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 𝑜𝑘𝑟𝑒ś𝑙𝑜𝑛𝑎 𝑤 𝑢𝑠𝑡. 1
𝑥 𝑤𝑤𝑟𝑏
𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑟𝑜𝑏ó𝑡 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑤𝑙𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑏𝑗ę𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑢𝑠ł𝑢𝑔ą,

gdzie:
nwW – należne wynagrodzenie Wykonawcy,
wwrb– wartość wykonanych robót budowlanych netto według raportu wskazanego w § 1 ust. 3 pkt.
30 umowy, nad którym nadzór sprawował Wykonawca,
Wartość robót budowlanych objętych usługą – wartość robót budowlanych netto zgodna z umową,
o której mowa w § 1 ust. 8;
6. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Wodociągi Ustka Sp. z o.o., 76-270 Ustka, ul. Ogrodowa
14, NIP 839-000-82-31.
7. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, w
terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest raport
określony w § 1 ust. 3 pkt. 30 umowy.

8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania
faktury korygującej.
9. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa
bieg terminu płatności rozpoczyna się po wyjaśnieniu nieprawidłowości, w szczególności
uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz otrzymaniu faktury korygującej VAT (o ile
niezgodność dotyczyła treści faktury).
10. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy od Zamawiającego związane z
realizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów, opłat, podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją
umowy.
11. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji wskazanej § 8 ust. 1 pkt. 1 wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usługi nadzoru, od realizacji której odstąpiono
obliczonej proporcjonalne w stosunku do stopnia niewykonania wartości robót budowlanych
objętych nadzorem. Wypłacone wynagrodzenie częściowe podlega zwrotowi, jeżeli zostało
wypłacone w nadmiernej części w stosunku do wynagrodzenia proporcjonalnego.
W tym przypadku wynagrodzenie netto za wykonane usługi nadzoru inwestorskiego
przysługuje według wzoru:

𝑛𝑤𝑊 =

𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 𝑜𝑘𝑟𝑒ś𝑙𝑜𝑛𝑎 𝑤 𝑢𝑠𝑡. 1
𝑥 𝑊𝑟𝑏𝑤𝑑
𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑟𝑜𝑏ó𝑡 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑤𝑙𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑏𝑗ę𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑢𝑠ł𝑢𝑔ą,

gdzie:
nwouW – należne wynagrodzenie Wykonawcy do chwili odstąpienia od usługi,
Wrbwd – wartość robót budowlanych wykonanych do odstąpienia zgodnie z umową, o której
mowa w § 1 ust. 8, nad którym nadzór sprawował Wykonawca.
12. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.
zmiany stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że zmiana ta będzie miały wpływ na
koszty wykony przez Wykonawcę zamówienia.
13. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o
których mowa w ust. 12.
14. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12 Wykonawca składa pisemny wniosek
o zmianę niniejszej umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty wynagrodzenia za
niewykonaną cześć przedmiotu umowy po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z
zastrzeżeniem, że stawka netto nie ulega zmianie, a stawka brutto wg zmienionej stawki VAT.
15. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części usług Podwykonawcom warunkiem
zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest przedstawienie
dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym
udział w realizacji umowy.
16. Do faktury wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia
Podwykonawców, że ich należności wymagalne od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W
przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo odjąć nieuregulowaną kwotę z
należności wynikającej z faktury i dokonać jej uiszczenia dopiero po uzupełnieniu brakujących
oświadczeń.

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje
się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
18. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy czym termin na
dostarczenie faktury nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia odbioru usługi.
19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 20. Termin zgłaszania uwag – 7 dni licząc
od dnia doręczenia informacji.
23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 20, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
25. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 106), jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów ustawy.
26. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
27. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), dalej – „Ustawa o
Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy.
28. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca

jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania.
29. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać

elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub
załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
30. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie

chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie
elementy, o których mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego, w sposób
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że samodzielnie wykona przedmiot umowy w całości.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie części zamówienia przez Podwykonawcę na
warunkach wskazanych w dalszej części umowy. Zgoda pod rygorem nieważności musi zostać
udzielona formie pisemnej.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany akceptuje ją
lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy:
−

projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

−

projekt umowy nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz
zakresu zleconych prac i czynności, dostaw lub usług,

−

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

−

uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

−

projekt umowy jest niekompletny, w szczególności, gdy nie zawiera wszystkich
wymienionych w nim załączników,

−

z innych przyczyn istnieje zagrożenie nienależytego wykonania umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z umową o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzające, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
7. Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się 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.
§7
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za każde stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w
postanowieniach umowy, w szczególności w § 1 ust. 3 umowy (z wyłączeniem punktów
wskazanych w pkt.4 niniejszego ustępu) lub w obowiązujących przepisach prawa;
2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy
za każdą stwierdzoną nieobecność na budowie inspektora nadzoru robót, zgodnie z § 1 ust. 7
umowy;
3) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy
za każde stwierdzone wykonanie obowiązków inspektora nadzoru przez osoby inne niż
wskazane w § 4 ust. 2 umowy;
4) w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 30 umowy;
5) w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar.
4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dokończenia świadczenia usług, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
5. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, przepis art.
15 r 1 ust. ustawy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. e stosuje się.
7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jednakże kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez
Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji
określonych § 8 umowy, a także sytuacji, gdy odstąpienie od umowy spowodowane jest wadami

dokumentacji projektowej, które to wady uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy oraz w
sytuacji określonej w § 8 ust. 1 i 2 umowy.
8. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.
1 umowy.
§8
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w
takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w ciągu 10 dni od daty, kiedy usługi nadzoru
inwestorskiego winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację usług nadzoru
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni;
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi nadzoru
inwestorskiego będące przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, w
szczególności:
− jest w zwłoce w przedłożeniu określonego w § 1 ust. 3 pkt. 30 miesięcznego lub
końcowego raportu ponad 14 dni;
−

w trakcie trwania umowy był trzykrotnie w zwłoce w przedłożeniu określonego w § 1
ust. 3 pkt. 30 miesięcznego raportu;

−

w trakcie trwania umowy był trzykrotnie w zwłoce w usunięciu uchybień określonych w
§ 1 ust. 3 pkt. 30 miesięcznego raportu ponad 7 dni;

−

stwierdzono trzykrotną nieobecność inspektora nadzoru co do ilości pobytów według § 1
ust. 7 umowy, przez nieobecność rozumie się także sytuację, gdy inspektor był obecny,
ale nie świadczył usługi;

−

stwierdzono trzykrotne spóźnienie się inspektora nadzoru w terminie wskazanym w § 1
ust. 3 pkt. 32;

−

stwierdzono trzykrotne nienależyte wykonanie obowiązków inspektora w zakresie
dotyczącym nieprawidłowego (niezgodnego) potwierdzenia ustalań faktycznych
nadzorowanych robót,
stwierdzenia poświadczenia nieprawdy w dokonanych ustalenia nadzorowanych robót,

−
−

trzykrotnego stwierdzenia zwłoki w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 1 ust.
3 pkt. 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 30 umowy;

−

Wykonawca pomimo wezwania nie dokonał zmiany Inspektora na żądanie Zamawiająco
z powodu rażącego naruszania przez inspektora jego obowiązków, w szczególności
wskazanych w niniejszym ustępie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli doszło do rozwiązania lub zawieszenia
wykonywania umowy na roboty budowlane, której przedmiot objęty jest nadzorem wynikającym
z niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących
podstawą odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie
poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem
poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe lub zostać doręczone
bezpośrednio za pokwitowaniem.
7. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe
zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
§9
Rozwiązywanie sporów
1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory,
jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane poprzez bezpośrednie
negocjacje.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności,
interpretacji lub rozwiązania, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w
następującym zakresie:
1) terminu realizacji umowy na skutek:
a) wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych o okres przedłużonego
trwania robót, zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
b) konieczności zmian dokumentacji projektowych (robót nadzorowanych) oraz realizacji
robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem
bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla
Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót,
koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
c) zawieszenia robót stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego przez
Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
d) zawieszenia robót stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego z powodu
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca
2020r.oszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1842)
– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą
dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy

– bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego;
2) ceny, na skutek:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te
powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała,
b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie
okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usługi nadzoru, od realizacji której odstąpiono
obliczonej proporcjonalnie do wartości umowy na roboty budowlane oraz wartości robót
niewykonanych.
3)

Osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym nowo wskazana
osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w § 1 ust. 5 uzyskać
akceptację Zamawiającego.

4) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b. wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c. zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji
publicznej;
d. z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił
lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1842).
– w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń.
5) zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego Podwykonawcy,
jeżeli kolejny Podwykonawca spełnia warunki i wymagania określone w zamówieniu
(warunki udziału w postępowaniu), na które przy złożeniu oferty powoływał się Wykonawca,
chyba że sam Wykonawca spełnia te wymagania samodzielnie.
6) zlecenia usług dodatkowych w zakresie usług nadzoru inwestorskiego:
a. nad robotami dodatkowymi dla inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku
warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury
technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce.” – do 10 % wartości zamówienia
podstawowego;
b. zwiększenia wizyt inspektora nadzoru w stosunku do wymagań wskazanych w § 1 ust. 8,
tzn. zwiększenia wizyt ponad wymaganą sumę wizyt podstawowych i dodatkowych
wizyt – do 10 % wartości zamówienia podstawowego;
c. w okresie rękojmi i gwarancji nadzorowanych robót budowlanych przez okres do 48
miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, w tym w zakresie nadzoru nad
usuwaniem przez Wykonawcę wad i usterek, a także zlecenie dodatkowo usług podczas
odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi - do 10 % wartości zamówienia
podstawowego.
Łączna wartość usług dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości pierwotnej umowy
(według złożonej oferty).
2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności
oraz wymaga zgody drugiej strony.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane w sytuacjach określonych w § 10 umowy.
Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez
Zamawiającego i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią
umowy.
3. Czynności następcze określone w art. 77 § 2 Kodeksu Cywilnego wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności lub nieskuteczności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
5. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej
umowy będzie język polski.
6. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Załączniki do umowy:
1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
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