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UMOWA Nr KB/326/MB/10 – W/2008 
 

o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: 

kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych: Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa 

termomodernizacja czterech placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; 

Zespół Szkół Specjalnych nr 17; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20; Samorządowa 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni.  

Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu 

budynków oświatowych na terenie Gdyni”, na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez 

Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 

zawarta w dniu 12.05.2008 roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. 

Marsz. Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 – zwaną w dalszej części 

umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Szczurka, w imieniu, którego występują: 

1.  Bogusław Stasiak   -  Wiceprezydent Miasta Gdyni  

2.  Roman Witowski -  Naczelnik Wydziału Budynków 

a:   

Panem Stanisławem Kordkiem „POWIERNIK” Biuro Obsług i Budownictwa, 81 – 232 

Rumia, ul. Gdańska 47/31, działający zgodnie z wpisem do działalności gospodarczej 

nr 8436 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Rumi, NIP: 586 – 005 – 39 – 26, 

PESEL: 50041610492 

zwanym w dalszej treści Nadzorem, o następującej treści: 

 

§ 1 

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 

5898/08/V/M z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego poniŜej 206 000 euro na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja czterech 
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placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; Zespół Szkół Specjalnych nr 

17; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18.  

            Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu 

budynków oświatowych na terenie Gdyni”, na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez 

Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 

2.Umowa zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. 07. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) nr wniosku EZP 340/18/MB/08 z 

dnia 06.03.2008r. 

 

§2 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zleca, 

a Nadzór przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 

okresie gwarancji dla zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; Zespół Szkół Specjalnych nr 17; Samorządowa 

Szkoła Podstawowa nr 20; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni”.  

2. Realizacja robót odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z 

Wykonawcami, wyłonionymi w wyniku postępowań w przetargach nieograniczonych do 5 

150 000 euro.  

3.   Umowy jak w punkcie 2 określą termin zgłoszenia przez Wykonawców gotowości do odbioru 

całości zadania inwestycyjnego oraz ustali okres gwarancji dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 

4.    Nadzór zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach: 

4.1. nad realizacją robót – od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót od 

Wykonawców i przedstawienia przez Nadzór rozliczenia zadania inwestycyjnego, 

4.2. w okresie gwarancji – od dnia dokonania odbioru końcowego od Wykonawcy robót do 

dnia, w  którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót lub od dnia 

odbioru usunięcia usterek od Wykonawców robót, w zaleŜności od tego, który termin 

później się kończy. 

5.     Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru nad realizacją robót:  
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1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

6 miesięcy od daty zawarcia umowy – wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki 

okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji 

mechanicznej, modernizacji instalacji c.o. i węzła cieplnego.  

Zamawiający wymaga, aby prace budowlane dotyczące modernizacji węzła cieplnego z 

przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i instalacji wewnętrznej c.w.u. zostały zakończone przed 

rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do ok. 10.10.2008r. 

 

2. Zespół Szkół Specjalnych nr 17 

5 miesięcy od daty zawarcia umowy – wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki 

okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji 

mechanicznej, modernizacji instalacji c.o. i węzła cieplnego.  

Zamawiający wymaga, aby prace budowlane dotyczące modernizacji węzła cieplnego z 

przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i instalacji wewnętrznej c.w.u. zostały zakończone przed 

rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do ok. 10.10.2008r. 

 

3.  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20 

5 miesięcy od daty zawarcia umowy – wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki 

okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów. 

 

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 

5 miesięcy od daty zawarcia umowy – wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki 

okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, modernizacji 

instalacji c.o. i węzła cieplnego.  

Zamawiający wymaga, aby prace budowlane dotyczące modernizacji węzła cieplnego z 

przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i instalacji wewnętrznej c.w.u. zostały zakończone przed 

rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do ok. 10.10.2008r. 

 

 Po zawarciu przez Zamawiającego umów z Wykonawcami robót, terminy te oraz warunki 

płatności określone w §6 niniejszej umowy, zostaną dostosowane do warunków realizacji robót 

aneksem do niniejszej umowy. 
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§3 

Nadzór zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z 

nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego jak w §1 w następującym zakresie: 

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i zaplecza budowy, 

2. Zawiadomienia właściwego organu oraz jednostki projektowania, sprawującej nadzór 

autorski, w sprawie zmian kierowników budowy oraz po objęciu obowiązków przez 

inspektorów. 

3. Przekazanie Wykonawcy, na dzień przekazania placu budowy, pozwolenia na budowę oraz 

uzupełnienia dziennika budowy, 

4. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, specyfikacją techniczną i pozwoleniem na budowę, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

5. Sprawdzenie ilości i jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, 

6. Sprawdzanie, czy Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych, które mogą 

spowodować wytworzenie ww. odpadów wypełnił obowiązki wytwórcy odpadów 

wynikające z art. 17, ust 1, pkt 1) i 2) ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 

z 2007 r., Nr 39, poz 251 – tekst jednolity) a więc uzyskał decyzję zatwierdzającą program 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz złoŜyć informację o wytwarzanych odpadach 

innych niŜ niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami. 

7. Sprawdzanie, czy wytworzone odpady Wykonawca przekazał uprawnionym firmom 

posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku lub 

unieszkodliwiania określonych rodzajów odpadów. Przekazania odpadów uprawnionemu 

odbiorcy przez wykonawcę powinno kaŜdorazowo było potwierdzane na karcie przekazania 

odpadów (wzór kart przekazania i ewidencji odpadów znajduje się w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów – Dz.U.Nr 30, poz. 213). 

8. Dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób 

i odbiorów technicznych, 

9. Sprawdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, 

10. Uwzględnienie harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.  

11. Nadzorowanie Wykonawców w zakresie gospodarki odpadami, które powstają po renowacji 

i procesie budowy zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 07.39.251) a takŜe Krajowym 
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Planem Gospodarki Odpadami (materiały powinny być przetworzone, unieszkodliwione 

i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku”, o ile to moŜliwe ponownie uzyte). 

12. Kontrolowanie zmian w realizacji umowy oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy przez 

dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji, 

13. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu 

wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w 

sprawie robót dodatkowych, a takŜe ustalenia sposobu wykonania tych robót, 

14. Zawiadomienie jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie 

realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym takŜe 

współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych 

opracowań projektowych, 

15. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych 

wraz z proponowanym terminem ich usunięcia, kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę 

wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadomienia o usunięciu 

wad Zamawiającego, 

16. Dokonywanie odbiorów częściowych i odbiorów końcowego przy udziale i akceptacji 

Zamawiającego wraz z przekazaniem w uŜytkowanie wskazanemu przez niego 

uŜytkownikowi, 

17. Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na uŜytkowanie obiektu, jak w 

pozwoleniu na budowę, 

18. Zawiadomienie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika 

budowy, 

19. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – 

odebranie dziennika budowy od kierownika budowy, 

20. Nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzania przez kierownika budowy 

dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami uŜytkowników, 

21. Kontrolowania i przekazywania sukcesywnie dokumentów (kart ewidencji i przekazania 

odpadów) wraz z dokumentami rozliczeniowymi budowy, 

22. Dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz z 

przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego z podziałem na 

uŜytkowników, 

23. Przeprowadzenie, w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji przeglądów przy 

udziale Wykonawcy robót, zamawiającego i uŜytkownika wraz ze spisaniem protokołu, 

określającego stwierdzenie usterki, sposób oraz termin ich usunięcia, 
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24. Nadzorowanie, jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez Wykonawcę oraz 

dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale Wykonawcy 

robót, Zamawiającego i uŜytkownika, protokołu usunięcia usterek, 

25. W przypadku nieterminowego usuwania usterek przez Wykonawcę, przygotowanie 

Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu, 

26. W przypadku nie usunięcia usterek przez Wykonawcę zadania, przygotowanie 

zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 

wybór Wykonawcy zastępczego usunięcia usterek oraz nadzór nad tymi pracami i 

dokonanie ich odbioru. 

 

§4 

1. Nadzór, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego 

pełnomocnictwa, na rachunek Zamawiającego, co oznacza, Ŝe jest obowiązany do naleŜytej 

staranności w okresie realizacji robót jak teŜ po ich zakończeniu. 

2. Nadzór w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem 

Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą o wykonanie 

robót. 

3. Nadzór ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będącej 

normalnym następstwem nienaleŜytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie 

szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł. 

4. Nadzór nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązań Wykonawcy. 

 

§5 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 

1. Przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

2. Przekazanie pozwolenia na budowę, 

3. Przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, 

harmonogramu realizacji i fakturowania oraz kosztorysów ofertowych. 

4. Zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania zadania inwestycyjnego, 

5. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych, 
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6. Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego 

do eksploatacji uŜytkownikowi, 

7. Akceptacja lub zgłoszenie zastrzeŜeń do przedłoŜonego przez Nadzór rozliczenia zadania 

inwestycyjnego, 

8. Udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji oraz spisywaniu 

protokołów z przeglądu i usunięcia usterek, 

9. Regulowanie naleŜności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w 

§6 niniejszej umowy. 

 

§6 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Nadzoru za pełnienie nadzoru budowlanego w 

zakresie określonym w §2 i 3 niniejszej umowy w ryczałtowej kwocie : 

netto  40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) 

VAT 22%  8 800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych) 

brutto 48 800,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych) 

 

2. Określone w punkcie 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego od Wykonawcy robót, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz 

ilość, zakres i wartość udzielonych Wykonawcy przez Zamawiającego zleceń na 

wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a takŜe ilość i wynik przeprowadzonych 

przeglądów w okresie gwarancji. 

3. Ustala się następujące terminy i wysokość faktur, składanych przez Nadzór u 

Zamawiającego: 

a.  W okresie realizacji zadania inwestycyjnego – zafakturowane zostanie łącznie 90%  

wynagrodzenia jak w punkcie 1 niniejszego paragrafu, czyli 36 000,00 zł netto, w 

następującym podziale; 

• 60% wynagrodzenia, czyli 24 000,00 zł netto w podziale na równe miesięczne raty w 

okresie realizacji robót przez Wykonawcę (wysokość i ilość rat zostaną uściślone 

aneksem do niniejszej umowy po zawarciu przez Zamawiającego umowy z 

Wykonawcą), 

• 30% wynagrodzenia, czyli 12 000,00 zł netto po przeprowadzeniu odbioru końcowego i 

przedstawieniu przez Nadzór rozliczenia zadania oraz jego zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego, 
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b. W okresie gwarancji – łącznie 10% wynagrodzenia, czyli 4 000,00 zł netto w podziale na 

równe raty, płatne po kaŜdym roku okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego, 

przy czym ostatnia rata po upływie okresu gwarancji i usunięciu usterek (wysokość i ilość 

rat zostaną uściślone aneksem od niniejszej umowy). 

4. Termin realizacji faktur ustala się na 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 

5. Nadzór oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym              

NIP: 586 – 005 – 39 - 26, REGON: 191884309 

6. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP: 586 – 002 – 28 – 60. 

7. Zamawiający upowaŜnia nadzór do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

8. NaleŜność dla Nadzoru zostanie przekazana na konto wskazane w fakturze. 

 

§7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania 

bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac i robót budowlanych. JeŜeli Zamawiający 

zgłosi do Nadzoru uwagi lub zastrzeŜenia, na Nadzorze spoczywa obowiązek zawiadomienia 

Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 

 

§8 

1. Nadzór zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie 

wniosków Wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonywania robót w 

stosunku do dokumentacji projektowej (robót zamiennych) w terminie 5 dni od złoŜenia 

przez Wykonawcę kosztorysu wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie realizacji wnioskowanych 

robót zamiennych w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych 

dokumentów od Wykonawcy robót i Nadzoru. 

3. Nadzór zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających 

zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni 

roboczych od daty pisemnego powiadomienia Nadzoru przez Wykonawcę robót. 

4. Nadzór 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 uŜytkowników. 
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5. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia 

gotowości do odbioru Nadzór dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

przedłoŜenia dokumentów przez Wykonawcę. 

6. Nadzór zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu rozliczenia zadania 

inwestycyjnego nie później niŜ w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego. 

7. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeŜenia do przedłoŜonego przez Nadzór 

rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia. 

8. W okresie gwarancji Nadzór zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu kaŜdorazowo 

w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez 

Zamawiającego lub uŜytkownika oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu 

najpóźniej na 2 miesiące przed upływem okresu gwarancji. 

 

§9 

1. Przedstawicielami Nadzoru na budowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 

zlokalizowanym przy ul. Płk. Dąbka 207: 

a. Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno–budowlanej, Wojciech Sychowski 

upr. nr 1371/Gd/84, nr wpisu do PIIB: POM/BO/4683/01 

b. Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 

wentylacyjnych: Włodzimierz Sachejko 

upr. nr AB – II – 7132/00, nr wpisu do PIIB: POM/IS/4262/01 

2. Przedstawicielami Nadzoru na budowie w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 zlokalizowanej 

przy ul. Witomińskiej 25/27: 

a. Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno–budowlanej: Jerzy Widuliński 

upr. nr 179/67, nr wpisu do PIIB: POM/BO/5225/01 

b. Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 

wentylacyjnych: Jerzy Burghart 

upr. nr  AN/8346/72/82, nr wpisu do PIIB: POM/IS/0506/01 

3. Przedstawicielami Nadzoru na budowie w Szkole Podstawowej Nr 20 zlokalizowanej przy  

ul. Starodworcowej 36: 

a. Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno–budowlanej, Wojciech Sychowski 
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upr. nr 1371/Gd/84, nr wpisu do PIIB: POM/BO/4683/01 

4.   Przedstawicielami Nadzoru na budowie w Szkole Podstawowej Nr 18 zlokalizowanej przy  

ul. Krasickiego 28: 

a. Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno–budowlanej: Jerzy Widuliński 

upr. nr 179/67, nr wpisu do PIIB: POM/BO/5225/01 

b. Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 

wentylacyjnych: Włodzimierz Sachejko 

upr. nr AB – II – 7132/00, nr wpisu do PIIB: POM/IS/4262/01 

5. Nadzór zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 

a. Urlopu wypoczynkowego, wypadku którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 

b. Śmierci, choroby którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 

c. JeŜeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej z 

innych przyczyn, niŜ wymienione w podpunkcie a i b, które są niezaleŜne od Nadzoru. 

6. Zamawiający moŜe wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kadry 

technicznej, jeŜeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków w naleŜyty sposób. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry 

technicznej Nadzoru, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równowaŜne 

kwalifikacje i doświadczenie. 

 

§10 

1. Udokumentowana przez Zamawiającego nieterminowa realizacja obowiązków Nadzoru, 

uprawnia Zamawiającego go naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% całości 

wynagrodzenia Nadzoru za kaŜdy dzień zwłoki w wykonywaniu tych obowiązków. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych, określonych w punkcie 

1 niniejszego paragrafu, z naleŜnego Nadzorowi wynagrodzenia. 

3. NienaleŜyta i nieterminowi realizacja obowiązków Nadzoru, skutkująca koniecznością 

poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń 

Wykonawcy lub na zastępcze usuwanie usterek ze środków własnych Zamawiającego, 

uprawnia Zamawiającego do obniŜenia wynagrodzenia Nadzoru o kwotę tych kosztów 

dodatkowych. 
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4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Nadzór z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 6 punkt 1. 

 

§11 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem 

wyprzedzającym w następujących sytuacjach: 

a. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: 

• Wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

• Ogłoszenia upadłości lub rozwiązania Nadzoru, 

• Nie rozpoczęcia czynności przez Nadzór bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

• Przerwania czynności przez Nadzór i nie prowadzenia ich w czasie dłuŜszym niŜ 14 

dni, 

• NienaleŜytej realizacji czynności przez Nadzór. 

b. Nadzorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

• Realizacja robót nie zostanie przez Wykonawcę rozpoczęta w terminie 60 dni od daty 

ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego, 

• Zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy 

z Wykonawcą, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z 

przyczyn nie leŜących po stronie Nadzoru, 

• Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w §6 

punkt 4 niniejszej umowy. 

2. Termin miesięczny liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub 

potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośredniego od drugiej strony. 

 

§12 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaŜności takich 

zmian. 

2. śadna ze stron nie moŜe bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 
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§13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego 

oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu świadczonej usługi, 

stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, będzie obowiązywała następująca kolejność 

waŜności dokumentów: 

a) Umowa 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

c) Wybrana przez Zamawiającego Oferta Wykonawcy 

 

§14 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

§15 

Umowa obowiązuje wraz z załącznikami: 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

Załącznik nr2 – Wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 

§16 

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego 1 egzemplarz 

dla Nadzoru. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          NADZÓR  

 

 

 

 

 

 

 

 


