UMOWA Nr IOS.7013.4.2017
Zawarta w dniu
... w Brudzewie pomi^dzy:
1 . Gminq Brudzew, ul. Turkowska 2 9 , 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110 R E G O N : 311019409
reprezentowan^ przez P a n a :
Pawta J a c a s z k a
- Zast^pc^ Wojta Gminy Brudzew
zwanqdalej "Zamawiajacy",
a:
2. Panem Hieronim Maciejewski prowadzqcym dziatalnoSi gospodarcz^ pod nazwq Projektowanie
i Budowa Drog Hieronim Maciejewski, Cisew 2 1 a , 62-700 Turek NIP 668-120-30-02, R E G O N
311080863, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej zwanym dalej
„lnspektorem Nadzoru"
zostala zawarta umowa o nast^puj^cej treSci:
§1
1 . Zamawiajacy zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiqzek petnienia kompleksowej ustugi
inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej i wodno - kanalizacyjnej
w ramach
post^powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo^ci Kolnica wraz z budowq kanalizacji deszczowej - etap II
2. Wykonawc^ robot budowlanych bedzie firma Przedsi^biorstwo Robot Inzynieryjnych S p . z o.o., ul.
Komunalna 8 , 62-700 Turek
zgodnie z zawartq Umow^ nr 10^.272.1.2019 na roboty budowlane.
Termin zakohczenia robot budowlanych i wykonania przedmiotu umowy ustala s i ^ na dzieri 31 sierpnia
2019r.
§2
1. Kompleksowa usKiga nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej wykonywana bedzie od dnia od dnia
podplsania umowy do dnia ostatecznego zakohczenia robot budowlanych, tj. do dokonania odbioru
kohcowego.
2. Przewidywany termin zakohczenia realizacji robot budowlanych to 31 sierpnia 2019 roku.
3. W przypadku przedKizenia terminu wykonania robot budowlanych, termin wykonania nadzoru ulegnie
przed+uzeniu o okres niezb^dny do wykonania wszystkich obowiqzkow Wykonawcy robot
budowlanych.
4. Inspektor nadzoru powinien tak zorganizowac codziennq prac^ aby uwzgl^dnic czas pracy
Wykonawcy Robot w stopniu zapewniajqcym nalezyte wykonywanie przez niego obowiqzkow.
5. Obowiqzki inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadania pe+nic bedzie P a n Hieronim
Maciejewski- nr uprawnteh WKP/0240/ZOOD/06 w specjalno6ci konstrukcyjno-inzynieryjnej branzy
drogowej.
6. Inspektor Nadzoru oSwiadcza, iz zlecone obowiqzki bedzie wykonywat z nalezyt^ starannosci^,
zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami, wiedzq techniczn^, standardami, zasadami sztuki, etykq
zawodow^ oraz postanowieniami umowy.
7. Wszelkie czynnoSci zwiqzane z wykonywaniem zleconego niniejsz^ umowq nadzoru, Inspektor
Nadzoru wykonywa6 bedzie osobi^cie. Powierzenie wykonania cz^^ci lub catoSci obj^tego niniejszq
umowq nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.
§3
1 . Inspektor nadzoru w ramach petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie zobowiqzany w szczegolnoSci
do petnej dyspozycyjno^ci, co oznacza stafy nadzor nad prowadzonymi robotami budowlanymi w
stopniu zapewniajqcym jego nalezyte wykonanie, z zastrzezeniem, iz zamawiajacy wymaga obecnoSci
inspektora n a placu budowy w za!ezno6ci od potrzeb, nie rzadziej jednak, niz raz w tygodniu, n a
kazde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiaj^cego.
'2. Kazdy przyjazd na teren budowy Inspektor nadzoru zgtasza przedstawicielowi Zamawiaj^cego.
3. Inspektor nadzoru zobowiqzany jest do sporzqdzania notatek stuzbowych z wizji na terenie budowy
oraz prowadzenia dokumentacji fotograficznej prowadzonych robot budowlanych, z k^zd^i wizytacji
terenu budowy inspektor nadzoru, na zadanie Zamawiaj^cego, zdaje sprawozdaniO/ZijfDwadzpoYch
robot budowlanych i poczynionych ustaleh osobi^cie.
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4.

W ramach niniejszego zamowienia Inspektor Nadzoru bedzie zobowi^zany do wykonania usiugi
w postaci czynnoSci kontrolnych t nadzoru w ramach procesu budowlanego w branzy drogowej
na w/w zadaniu.

5.

Prawa i obowi^zki inspektora nadzoru budowlanego okreslaj^ przepisy art. 17 - 27 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.):
1) do podstawowych obowi^zkow inspektora nalezy:
a. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowy, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
b. sprawdzenie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow
wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania
w budownictwie,
c.
d.
e.
2) do
a.

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajqcych zakryciu lub zanikaj^cych,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni^cia wad;
potwierdzenie usuni^cia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym.
podstawowych uprawnieh inspektora nalezy:
wydawanie poleceh kierownikowi budowy lub kierownikowi robot, ktore wpisywane
do
dziennika budowy. Polecenia te dotyczq usuni^cia nieprawidtowo^ci lub zagrozeh, wykonania
prob lub badah, wymagaj^cych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczqcych prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia stosowania
w budownictwie wyrobow i urzqdzeh technicznych,

b. zqdanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bqdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w sytuacji, gdyby ich kontynuowanie stanowilo zagrozenie lub poci^gato z a sobq niezgodnoSc
z projektem albo pozwoleniem na budowy.
6.

Strony ustalajq, ze do obowi^zkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczegolnosci:;
1) Petnienie nadzoru inwestorskiego poprzez stafy nadzor i kontrol^ techniczn^ nad realizacjq robot,
w sposob umozliwiaj^cy ocen^ prawidiowoSci i zgodnosci wykonania robot z umowq
2) roboty budowlane dokumentacji projektow^, szczegotow^ specyfikacjq techniczn^ wykonania
i odbioru robot ( S S T W i O R B ) , zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ustawy prawo
budowlane i prawo zamowieh publicznych, wtei6ciwymi normami i przepisami prawa oraz interesem
Zamawiaj^cego;
3) Petna znajomo66 dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego oraz umowy z Wykonawcq
robot budowlanych;
4) Rozliczanie budowy w zakresie finansowym i rzeczowym - rozliczenie z Wykonawcq robot
budowlanych bedzie mialo charakter kosztorysowy;
5) Udziat wraz z Zamawiaj^cym w protokolarnym przekazywaniu placu budowy wykonawcy robot
budowlanych;
6) Opiniowanie i kontrolowanie realizacji i post^pu robot budowlanych oraz ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowi^zujqcym harmonogramem rzeczowo-finansowym
prowadzenia robot budowlanych przygotowanym przez Wykonawcy;
7) Zaopiniowanie planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (BiOZ) wykonanego przez wykonawcy
robot budowlanych;
8) Analiza dokumentacji projektowej, uzgodniert oraz decyzji w celu zidentyfikowania ewentualnych
problemow i podj^cia dzialah zaradczych - informowanie Zamawiajqcego o wyst^puj^cych
problemach n a biez^co;
9) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiaj^cym wqtpliwoSci natury technicznej w toku
prowadzonych robot a w razie potrzeby zaci^ganie opinii autora projektu;
10) Udziatw uzgodnieniach Zamawiajqcego z Wykonawcy dotycz^cych zmian rozwiqzah technicznych
majqcych wptyw na koszt zadania, warunki wykonawstwa, estetyk^ i jako66 robot;
11) Wydawanie polecert kierownikowi budowy czy kierownikowi robot w formie pisemnej (wpisem do
dziennika budowy);
^
12) Kontrola prawidtowoSci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie ^ /^^^^^^^^^W^
stwierdzaj^cych wszystkie okoliczno6ci majqce znaczenie dIa
procesjU/^!.fedaowlan
oraz wyceny robot;
j/
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13) Sprawdzanie jakoSci wykonywanych
robot i wbudowywanych
wyrobow
budowlanych
a
w
szczegolnosci
zapobieganie
zastosowaniu
wyrobow
budowlanych
wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z projektem budowlanym,
umowq o roboty budowlane i pozwoleniem n a budowy;
14) Sprawdzanie
posiadania
przez
Kierownika
budowy
odpowiednich
dokumentow
(atestow, swiadectw jakoSci, wynikow badah, certyfikatow) dotyczqcych dostarczonych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobow oraz dokonanie ich oceny jakosci na placu budowy przed ich
wbudowaniem, zatwierdzanie partii materiatow przeznaczonych przez Wykonawcy robot do
wbudowania. Zajmowanie, wylqcznie w formie pisemnej, stanowiska co do dostarczonych
elementow prefabrykowanych i innych wyrobow proponowanych do wbudowania;
15) Sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajqcych zakryciu lub zanikaj^cych w szczegolnosci
poprzez
uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomlarow I sprawdzeh, odbiorow
technicznych,
urzqdzeh
technicznych,
sporzqdzanie
stosownych
protokotow
odbioru
i wpisow w dzienniku budowy;
16) Uczestniczenie w odbiorach robot (cz^Sciowych i kohcowych), potwierdzanie faktycznie
wykonanych robot, potwierdzanie usuni^cie stwierdzonych wad i usterek oraz udzial
w czynnosciach przekazania obiektu do uzytkowania;
17) Sprawdzanie obmiaru robot faktycznie wykonanych oraz dokumentacji
powykonawczej
stanowiqcych podstaw^ do sporzqdzenia protokotow odbiorow robot. Inspektor winien sprawdzi6
zgodnoS6 rozliczenia powykonawczego sporzqdzonego przez Wykonawcy robot z faktycznie
wykonanymi robotami;
18) Sprawdzanie kompletnosci oraz prawidlowoSci i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcy
robot catosciowej dokumentacji powykonawczej niezb^dnej do przeprowadzenia odbiorow robot
oraz dokumentow wymaganych do wniosku o pozwolenle na uzytkowanie;
19) Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstaw do fakturowania cz^Sciowego
robot budowlanych, a takze akceptowanie i zatwierdzanie faktur cz^sciowych i faktury kohcowej,
po uprzedniej kontroli, weryfikacji i anallzie prawidtowoSci zafakturowania wykonanych robot;
20) Formu^owanie wnioskow do Zamawiaj^cego lub autora projektu n a ewentualne zmiany
w zakresach robot. Wykonawca nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji
dotyczqcych zmian w zakresach robot;
21) Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajqcego w sprawach dotycz^cych realizacji
robot budowlanych, a takze inicjowanie i prowadzenie takich spotkah, jezeli zachodzi taka
koniecznoS6. Z ustaleh w trakcie spotkania zostanie sporz^dzony protokof ustaleh;
22) Zadanie od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robot budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja moze spowodowa6 znaczne straty materialne zawiadamiaj^c Inwestora niezwtocznie
o zaistniafych na budowie nieprawidtowosciach;
23) Niezwiocznego powladomienia Zamawiaj^cego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz
rozbieznosciach mi^dzy dokumentacji Zamawiajqcego a stanem faktycznym na Terenie budowy;
24) Nadzorowanie wykonywania robot dodatkowych i przedstawienie pisemne Z a m a w i a j i c e m u
zaieceh n a temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robot, o lie takie powstan^;
25) W przypadku nie wywiqzania s i ^ z obowiqzkow Inspektora, Zamawiajqcy m a prawo o udzielenia
zlecenia na wykonywanie tych obowi^zkow innemu Inspektorowi;
26) W zwiqzku z tym, z e realizacja robot budowlanych odbywat s i ^ bedzie w trakcie tnwania roku
szkolnego obowiizkiem Inspektorami Nadzoru bedzie sprawdzanie wygrodzenia i zabezpieczenia
terenu budowy przed dost^pem uczniow Zespotu Szkolno-Gimnazjalnego i osob postronnych
przez Wykonawcy robot budowlanych;
27) Wykonywanie wszystkich innych czynnoSci niezbednych do prawidlowej realizacji inwestycji i do
zabezpieczenia interesu Zamawlajqcego wynikaj^cych z prawa budowlanego, prawa zamowieh
publicznych, kodeksu cywilnego i z zasadami wiedzy.
6. Inspektor Nadzoru jest zobowi^zany zapewnic n a swoj koszt zast^pc^, posiadaj^cego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doSwiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwoSci wykonywania sw9ich
obowiqzkow. O ustanowieniu zast^pcy oraz o przyczynach uzasadnlaj^cych
jej^/us^i^dv^\eii{\e
Inspektor Nadzoru jest zobowi^zany powiadomic pisemnie Zamawiajqcego.
// < ^
/
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§4
1.

2.
3.

1.

Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie koniecznosd wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru powinien niezwiocznie zawiadomic
o tym Z a m a w i a j i c e g o celem podj^cia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robot.
B e z zgody Zamawiaj^cego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy robot
polecenia wykonania robot dodatkowych.
Inspektor Nadzoru jest zobowi^zany do przedstawiania Zamawiajqcego swojej opinii w sprawie
mozliwosci wprowadzania rozwi^zah zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcy robot. B e z
osobnego upowaznienia Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji
w t y c h sprawach.
Wynagrodzenie
w kwocie:

za

Netto:

4 284,55 [zfl

VAT ( 2 3 % )
Brutto:
2.
3.

4.

5.

6.
1.
2.

3.
4.

1.

sprawowanie

985,45 [z\]
5 270,00 [zfl

usiugi

§5
Inspektora

Nadzoru

Inwestorskiego

okreSIa

si^

stownie: cztery tysi^ce dwieScie osiemdziesiqt cztery ztote 55/100
slownie: dziewi^cset osiemdziesiqt pi^c ztotych 45/100
stownie: pi^c tysi^cy dwieScie siedemdziesi^t ztotych z\0

W przypadku zwi^kszenia zakresu robot obj^tych nadzorem, z przyczyn niezale^nych od
Zamawiajicego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie ulegnie zmianie.
Rozliczenie przedmiotu umowy nast^pi jednq faktury kohcowq wystawionq przez Inspektora Nadzoru
z a petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej branzy drogowej
w oparciu o zatwierdzony przez strony protokot odbioru kohcowego pelnienia funkcji inspektora
nadzoru.
Faktura powinna by6 adresowana do:
Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
NIP: 6 6 8 - 1 9 - 2 3 - 1 1 0
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie piatne w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru po wykonaniu robot budowlanych potwierdzonych
protokofem obioru kohcowego petnienia funkcji inspektora nadzoru.
Z a dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieh wptywu Srodkow na rachunek Inspektora nadzoru.
§6
Inspektor Nadzoru moze odst^pie od niniejszej Umowy w wypadku, jezeli roboty nie zostan^
rozpocz^te w terminie 21 dni od daty wskazanej w §2 ust. 1 .
Zamawiajqcy moze odst^pi^ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
w sposob niezgodny z obowiqzujicymi przepisami, lub w przypadku niezgodnoSci z postanowieniami
niniejszej Umowy.
W przypadku nie wywi^zania s i ^ z obowiqzkow Inspektora, Zamawiajacy m a prawo o udzielenia
zlecenia na wykonywanie tych obowi^zkow innemu Inspektorowi.
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajqcy poniesie
szkody, to Inspektor Nadzoru zobowiqzuje s i ^ pokry6 te szkode w petnej wysokoSci.
§7
Strony ustalaj^, odpowiedzialnoS6 odszkodowawczq w formie kar umownych z nastepuj^cych tytutow
i w podanych wysokosciach:
1) Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kare umown^ w wysokoSci 1 0 % wynagrodzenia
umownego w przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora Nadzoru.
2) Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajqcemu kare umown^ w wysokoSci
umownego w przypadku odst^pienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z p
od Zamawiaj^cego.
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2.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru ponosic bedzie wzgiedem
Z a m a w i a j i c e g o odpowiedzialnosc materialnq z a szkody wynikle z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

3.

Inspektor jest odpowiedzialny z a niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich obowiqzkow na
zasadach okreSlonych niniejszym zamowieniem, przepisami prawa budowlanego oraz kodeksu
cywilnego, w tym art. 471-497.
Zamawiajqcy moze dochodzic od Inspektora Nadzoru odszkodowania przekraczajqcego wysokoS6
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogolnych.

4.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ stosuje s i ^ odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Sprawy sporne wynik+e z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwi^z^ polubownie, rozstrzyga6
bedzie Sqd wtesciwy miejscowo dIa Zamawiajqcego.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dIa swojej wa2noSci wymagaj^ zachowania formy pisemnej
i potwierdzenia przyj^cia jej przez obie strony.
§11
Niniejszi umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych
Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dIa Inspektora Nadzoru.
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egzemplarzach: dwa

egzemplarze

dIa

