UMOWA NR ZP.272…...2016
zawarta w dniu …………………………... roku w Urzędzie Gminy w Baruchowie pomiędzy:
GMINĄ BARUCHOWO
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
będącą płatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowaną przez
Stanisława Sadowskiego – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Marioli Kurdubskiej
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
posiadającym uprawnienia bud. ………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Pełnienie funkcji inspektora na zadaniu pn.: Rozbudowa
i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w ust. 1.
3. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji będą następujące:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności

zapobieganie

zastosowaniu

wyrobów

budowlanych

wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,
5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania
prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych,
6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
7) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim
rozwiązań,
8) udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji
zamówienia,
9) udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi
i mieszkańcami,
10) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego, a także przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,
11) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami
BHP,
12) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych
przez wykonawcę,
13) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
14) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu
kolaudacyjnego
i przedłożenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót
oraz uczestniczenie w odbiorze,
15) poświadczenie terminu zakończenia robót,
16) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy i przedstawienia inwestorowi do podjęcia decyzji
o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),
17) bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,
18) inne zadania wynikające z przepisów prawa.
§2
1. Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień podpisania
umowy.
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2. Prace będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną do dnia 30 października 2016r.
§3
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie …………… zł.
(słownie: …………………………………………………………………………. złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy wskazany w przedstawionym dokumencie płatniczym.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającemu.
5. W

przypadku

nieterminowej

płatności

należności

Wykonawca

ma

prawo

naliczyć

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
§5
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§6
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie
w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
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§7
1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy
pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej
warunkach:
§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającemu.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
§10
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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