Ostróda, dnia 22.09.2020 r.
ZP.2611.38.2020.MT

WSZYSCY WYKONAWCY
Dotyczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót mostowych przy realizacji zadania pn.:
„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo –
Szyldak - Olsztynek”.
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie prosi o złożenie oferty cenowej na Pełnienie nadzoru
inwestorskiego dla robót mostowych przy realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi
powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo – Szyldak - Olsztynek”; zgodnie z niniejszymi
warunkami oraz projektem umowy.
§ 1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. W wykonaniu zobowiązań określonych w umowie, inspektor nadzoru mostowego zobowiązany jestw szczególności do:
1) przestrzegania zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz
obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji,
a w szczególności przepisów Ustawy Prawo Budowlane;
2) odpowiedzialności za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania
czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych
strat na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru w toku świadczenia usługi należy:
1) udział w przekazaniu wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno- prawnych
wraz z dziennikiem budowy,
2) udział w radach budowy/ spotkaniach z wykonawcą robót budowlanych w zakresie robót
mostowych i jego personelem oraz z podmiotem reprezentującym Zamawiającego. Inspektor
zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia protokołu ze spotkania z zakresu wyłącznie
branży mostowej,
3) weryfikacja zgodności realizacji robót mostowych zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
wykonawcy;
4) prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót mostowych i ich finansowaniem zgodnie z
harmonogramem wykonawcy,
5) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia,
6) kontrola zgodności wykonanego oznakowania robót mostowych zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,
7) podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację
harmonogramu,
8) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
oraz zasadami działania inspektora nadzoru,
9) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego,
10) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót w okresie realizacji inwestycji,
11) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją robót mostowych, sprawdzenie dokumentów
rozliczeniowych,
12) sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji w zakresie robót mostowych
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Rozdział 3 art. 25,26) oraz zasadami działania inspektora
nadzoru,
13) kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją,
zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami
bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,
14) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw
jakości, wyników badań ) dotyczących materiałów i urządzeń,

15) kontrola prawidłowości prowadzenia wpisów dotyczących branży mostowej do dziennika
budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające
znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,
16) kontrola jakości wykonanych prac,
17) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych robót mostowych,
18) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
19) bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą robót, oraz sprawdzanie kalkulacji
wycen,
20) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót mostowych na budowie
i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
21) udział w odbiorach częściowych z branży mostowej i odbiorze końcowym robót,
22) opracowanie wniosków o potrącenia z tytułu wad i usterek, których nie można usunąć przez
Wykonawcę robót,
23) opracowanie wraz z Wykonawcą robót końcowego rozliczenia robót mostowych oraz
przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze,
24) wizytowanie budowy przez inspektora nadzoru powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy w trakcie trwania robót,
25) podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora
nadzoru na terenie budowy,
26) udział w rozliczeniu końcowym,
27) wszelkie zatwierdzenia, sprawozdania, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Nadzoru Inwestorskiego,
włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy robót z żadnej odpowiedzialności
ponoszonej przez niego na mocy Projektu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy,
pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.
3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do następujących działań bez wiedzy i stosownej zgody
Zamawiającego:
1) do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności
objętej Projektem;
2) dokonywania zmian w Projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających
z postanowień umowy z Wykonawcą robót;
3) wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujących
zwiększenie kwoty umowy z Wykonawcą robót;
4) dopuszczenia do zwiększenia kwoty umowy z Wykonawcą robót z innych powodów.
4. Gdziekolwiek Inspektor nadzoru pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub
wynikających z projektu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego.
W ramach wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo –
Szyldak - Olsztynek planuje się między innymi remont mostu nad rzeką Drwęcą.
Droga klasa techniczna Z, kategoria ruchu KR2.
Zamówienie na „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy Smykowo – Szyldak - Olsztynek” jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz dokumentacja
https://bip.powiat.ostroda.pl/zamowienie.html.
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§ 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że wykonawca dysponuje osobą,
którą Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
posiadającego:

a) uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. t.j. z 2020, poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z
2020 r. poz.220).
W/w osobę należy wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego).
§ 3. Termin wykonania zamówienia:
od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że:
prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do
30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót
mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz
opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć
Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze.
§ 4. Warunki płatności:
Zamawiający dopuszcza Płatności w dwóch etapach:
a) I etap: 90% wynagrodzenia umownego po zakończeniu robót mostowych. Zakończenie robót
mostowych musi być potwierdzone wykazem wykonanych robót, wpisem do dziennika budowy
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i protokołem odbioru częściowego robót z zakresu
remontu mostu podpisanym przez Wykonawcę robót budowlanych i potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej
faktury i dokonania odbioru częściowego robót mostowych.
b) II etap: 10% wartości umownej płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót i
opracowaniu wraz z Wykonawcą robót końcowego rozliczenia robót mostowych oraz
przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze. Płatność w terminie 30 dni od daty przedłożenia
prawidłowo wystawionej faktury i dokonania odbioru końcowego robót.
§ 5. Badanie ofert- korekta omyłek:
1. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub
wezwać wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert o brakujące dokumenty.
2. Zamawiający może poprawić w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną,
niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego
części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna
być ona naprawiona;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach
arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym sondażem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
niniejszym sondażem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć
omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać
samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych;

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
§ 6. Inne postanowienia:
1. Zamawiający przed upływem terminu dopuszcza możliwość modyfikacji lub odwołania treści
zaproszenia.
2. Po upływie terminu składania ofert postępowanie kończy się wyborem oferty najkorzystniejszej
lub zamknięciem postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez
wyboru oferty w przypadku unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr
1232N Wirwajdy - Smykowo – Szyldak - Olsztynek”.
3. Zamawiający z wybranym wykonawcą zawrze pisemną umowę.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
a w postępowaniu wpłynęło więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny
lub zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek oferty.
5. O wyniku przeprowadzonego postępowania lub o jego zamknięciu bez wyboru którejkolwiek
z ofert informuje się wszystkich uczestników postępowania. Protokół z wyboru oferty
najkorzystniejszej zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
6. Ofertę cenową prosimy przesłać na adres Podmiotu reprezentującego
Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62 A,
14-100 Ostróda, e-mailem: sekretariat@zdp.ostroda.pl do dnia 07.10.2020 r.
7. Zamawiający przy ocenie ofert nie będzie brał pod uwagę oferty, która została złożona po
terminie.
§ 7. Ochrona danych osobowych:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie,
ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie jest
Pan Bartosz Gesek, e-mail iod@zdp.ostroda.pl, Tel: (89) 642-31-59
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie nadzoru
inwestorskiego dla robót mostowych przy realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo – Szyldak - Olsztynek”
nr postępowania ZP.2611.38.2020.MT, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 ze zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w
ustawy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu ewentualnej realizacji umowy na
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót mostowych przy realizacji zadania pn.:
„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo – Szyldak
- Olsztynek”.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. – Ustawa o dostępie
informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2019.1429),
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów,
wynikających z powierzonych Powiatowi Ostródzkiemu zadań publicznych, w szczególności przez

okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej oraz wymagany i niezbędny dla dochodzenia roszczeń
i ich przedawnienia, a po ich ustaniu lub zakończeniu zostaną one usunięte lub zarchiwizowane.
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Z poważaniem
WICESTAROSTA
Jan Kacprzyk

________________________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
*

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1;
2. Projekt umowy – Zał. Nr 2;
3. Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – Zał. Nr 3,
4. Zestawienie należności dla podwykonawców/dalszych podwykonawców – Zał. Nr 4.

Zał. Nr 1
(pieczęć firmy)

miejscowość, data ...........................
FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące wykonawcy:
-

pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny
..........................................................................................................................................

-

adres .................................................................................................................................

-

nr konta bankowego ………………………….................................................................................

- nr telefonu ……………………………………, nr. faks………………………………………………
- adres e-mail ...............................................................................................................
-

imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
....................................................................................................................

2. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843 ze zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy
nr ZP.2611.38.2020.MT - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót mostowych przy
realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N
Wirwajdy - Smykowo – Szyldak - Olsztynek”, oferujemy realizację zamówienia za cenę:
Cena oferty brutto: ...................... zł, w tym VAT ….%
Słownie brutto : zł. ...................................................................................
3. Termin wykonania zamówienia:
od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że:
prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do
30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót
mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz
opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć
Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot zamówienia
zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale podwykonawstwa1,
tj. ……………………………………………………………………………………………………………..,
(należy podać firmę podwykonawcy / podwykonawców)
w zakresie części zamówienia - ……………………………………………………………………………..

1

Niepotrzebne skreślić. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa należy wskazać firmę podwykonawcy bądź podwykonawców oraz
część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy bądź podwykonawcom.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty będzie w:
inspektorem nadzoru robót mostowych będzie Pan/Pani: ......................, Wskazana osoba
posiada uprawnienia wymagane zgodnie z zapytaniem ofertowym.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2)
2

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ..............................................................................................
(2) ..............................................................................................
......................................, dnia ............................ .2020 r.
Podpisano
.......................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

2 )

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zał. Nr 2
(Wzór- nie załączać do oferty)
PROJEKT UMOWY
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót mostowych przy realizacji zadania pn.:
„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo – Szyldak Olsztynek”
Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:
............................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
...............................................................
NIP ...................................................
REGON ...........................................
a
.....................................................................................................................................................
NIP .................................., REGON .....................................
reprezentowaną przez:
...............................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:
§ 1. Przedmiot zamówienia
1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2019.1843 ze zm.) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z ofertą
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót mostowych przy realizacji zadania pn.:
„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo – Szyldak
- Olsztynek”.
2. Gdziekolwiek Wykonawca pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub
wynikających z umowy, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego.
3. Wykonawca działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego
ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową do wartości faktycznie
poniesionych strat przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy kopię umowy na roboty budowlane, nad
realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania przedmiotu
umowy.
§ 2. Termin wykonania umowy
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że:
prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do 30.11.2021
r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót mostowych.
Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz opracować wraz z
Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
§ 3. Obowiązki Stron
1. W wykonaniu zobowiązań określonych w umowie, inspektor nadzoru zobowiązany jestw szczególności do:
1) przestrzegania zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz
obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w
szczególności przepisów Ustawy Prawo Budowlane;
2) odpowiedzialności za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania
czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych
strat na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru w toku świadczenia usługi należy:
1) udział w przekazaniu wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno- prawnych
wraz z dziennikiem budowy,
2) udział w radach budowy/ spotkaniach z wykonawcą robót budowlanych w zakresie robót
mostowych i jego personelem oraz z podmiotem reprezentującym Zamawiającego. Inspektor
zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia protokołu ze spotkania z zakresu wyłącznie
branży mostowej,
3) weryfikacja zgodności realizacji robót mostowych zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
wykonawcy;
4) prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót mostowych i ich finansowaniem zgodnie z
harmonogramem wykonawcy,
5) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia,
6) kontrola zgodności wykonanego oznakowania robót mostowych zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu;
7) podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację
harmonogramu,
8) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
oraz zasadami działania inspektora nadzoru,
9) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego,
10) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót w okresie realizacji inwestycji,
11) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją robót mostowych, sprawdzenie dokumentów
rozliczeniowych,
12) sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji w zakresie robót mostowych
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Rozdział 3 art. 25,26) oraz zasadami działania inspektora
nadzoru,
13) kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją,
zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami
bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,
14) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw
jakości, wyników badań ) dotyczących materiałów i urządzeń,
15) kontrola prawidłowości prowadzenia wpisów dotyczących branży mostowej do dziennika
budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające
znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,
16) kontrola jakości wykonanych prac,
17) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych robót mostowych,
18) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
19) bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą Robót, oraz sprawdzanie kalkulacji
wycen,
20) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót mostowych i ewentualnych
trudnościach w ich realizacji,
21) udział w odbiorach częściowych z branży mostowej i odbiorze końcowym robót oraz w
przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,
22) opracowanie wniosków o potrącenia z tytułu wad i usterek, których nie można usunąć przez
Wykonawcę robót,
23) opracowanie wraz z Wykonawcą robót końcowego rozliczenia robót mostowych oraz
przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze,
24) wizytowanie budowy przez inspektora nadzoru powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy w trakcie trwania robót,
25) podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora
nadzoru na terenie budowy,

3.

4.
5.

6.

1.

2.
-

26) udział w rozliczeniu końcowym;
27) wszelkie zatwierdzenia, sprawozdania, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Nadzoru Inwestorskiego,
włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy robót z żadnej odpowiedzialności
ponoszonej przez niego na mocy projektu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy,
pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.
Inspektor Nadzoru nie ma prawa do następujących działań bez wiedzy i stosownej zgody
Zamawiającego:
1) do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności
objętej Projektem;
2) dokonywania zmian w Projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających
z postanowień umowy z Wykonawcą robót;
3) wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujących
zwiększenie kwoty umowy z Wykonawcą robót;
4) dopuszczenia do zwiększenia Kwoty Umowy z Wykonawcą robót z innych powodów.
Strony przyjmują, że czynności wyszczególnione w ust. 1-3 Wykonawca prowadzić będzie przez
okres od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Współpraca z Inspektorem nadzoru w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji,
2) Przekazanie wykonawcy robót budowlanych w obecności Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego terenu budowy do przeprowadzenia prac inwestycyjnych,
3) dokonanie w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru od wykonawcy robót
budowlanych zrealizowanych prac inwestycyjnych,
4) zapłata faktur po sprawdzeniu rozliczenia robót przez Inspektora nadzoru w terminach
wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych,
5) udział w przeglądach w okresie rękojmi, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy telefonicznej lub pisemnej. Za
zachowanie formy pisemnej uważa się komunikację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (email). Inspektor zobowiązany jest potwierdzić pisemnie (faksem lub e-mailem) fakt otrzymania
korespondencji. Za dzień otrzymania korespondencji uważa się dzień potwierdzenia otrzymania
korespondencji. Nie odebranie bądź odmowa odebrania korespondencji pisemnej będzie
traktowane równoważnie z jego doręczeniem.
§ 4. Przedstawiciele Stron
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy w §1 osobami uprawnionymi
do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:
Ze strony Zamawiającego:
Pani Małgorzata Ostrowska- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie (Pełnomocnik
Zamawiającego).
Ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………………..
Wykonawca wyznacza następujące osoby do pełnienia funkcji:
Inspektora nadzoru robót mostowych
……………………………

§ 5. Wynagrodzenie
1. Za świadczone usługi związane z pełnieniem czynności określonych w niniejszej umowie
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
Wartość brutto ………….………… zł, słownie: ………………………………, w tym VAT …%.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną oferty. Cena
ryczałtowa obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania
przedmiotu umowy.
3. Fakturę należy wystawić na Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5,
14-100 Ostróda, NIP 741-17-69-645.

4. Zapłata należności będzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy
nr ……………………………………………………………………………… w terminie 30 dni od daty przedłożenia
prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający dopuszcza Płatności w dwóch etapach:
a) I etap: 90% wynagrodzenia umownego po zakończeniu robót mostowych. Zakończenie robót
mostowych musi być potwierdzone wykazem wykonanych robót, wpisem do dziennika budowy
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i protokołem odbioru częściowego robót z zakresu
remontu mostu podpisanym przez Wykonawcę robót budowlanych i potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej
faktury i dokonania odbioru częściowego robót mostowych.
b) II etap: 10% wartości umownej płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót i
opracowaniu wraz z Wykonawcą robót końcowego rozliczenia robót mostowych oraz
przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze. Płatność w terminie 30 dni od daty przedłożenia
prawidłowo wystawionej faktury i dokonania odbioru końcowego robót.
6. Faktury, o których mowa w ust. 3, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu w postaci
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie
elektronicznej4,na adres PEF: ……………………….
7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, zostanie opłacone
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 4 umowy i/lub
w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany przedmiot zamówienia, jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
9. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów
określonych w ust. 8, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności w terminie określonym
w ust. 4, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty,
celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność w ramach
podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę
nie jest wymagalne.
10. W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie
uregulowane aneksem do niniejszej umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.
11. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić
w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony w ust. 12 — 21 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w
zakresie, o którym mowa zdaniu poprzednim w całości leży po stronie Wykonawcy.
12. Zmiana umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 11 będzie możliwa po dniu wejścia w życie
przepisów będących przyczyną tych zmian.

4

platforma elektroniczna, o której mowa w art.7 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. z 2018 r.
poz. 2191).

13. Wykonawca, z dniem wejścia w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie, o którym mowa
w ust. 11, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o
której mowa w ust. 11 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów
dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1.
15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
16. Strony oświadczają, że pod pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy
należy odpowiednio rozumieć:
1) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2 - sumę wzrostu kosztów Wykonawcy
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracowników biorących bezpośredni udział w
realizacji pozostałej do wykonania części umowy, tj. faktycznie wykonujących przedmiot
umowy, w momencie wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 11
pkt 2, do wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, obowiązującej po zmianie przepisów
lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen
etat. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją niniejszej umowy. W przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2 polegającej na podwyższeniu dotychczasowej kwoty
minimalnej stawki godzinowej, podwyższenie dotychczasowej kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, stanowić będzie sumę wzrostu kosztów tego Wykonawcy związanych w realizacją
przedmiotowej umowy, wynikających z tak dokonanego podwyższenia dotychczasowej
wysokości minimalnej stawki godzinowej, jeśli ma ona zastosowanie do osób, którymi posługuje
się Wykonawca przy wykonywaniu Umowy.
2) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3 — sumę wzrostu kosztów Wykonawcy
zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób
biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania części umowy, w momencie
wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
17. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, Wykonawca, jest
zobowiązany dołączyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13 dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie te zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie dotyczące liczby osób zatrudnionych i zaangażowanych przez Wykonawcę
bezpośrednio w wykonywanie przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie przepisów w zakresie, o
którym mowa w ust. 11 pkt 2) pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie przepisów w zakresie, o
którym mowa w ust. 11 pkt 3) pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 11 pkt 3,
4) pisemne zestawienie wysokości wniesionych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
(zarówno przed jak i po zmianie przepisów w zakresie, o którym mowa w ust. 11 pkt 4)
pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wniesionych wpłat odpowiadających temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o której mowa w ust. 11 pkt 4.
18. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 13 oraz
odpowiednio dokumentów, o których mowa w ust. 17, Zamawiający przekaże Wykonawcy
informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
19. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów i informacji, o których
mowa w ust. 17, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupełnienie nie
krótszy niż 3 dni, lecz nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin,
o którym mowa w ust. 18, będzie biegł od dnia doręczenia przez Wykonawcę uzupełnionych
dokumentów.
20. Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 2, pkt. 3 lub pkt 4 nastąpi nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Zmienione w oparciu o niniejszy paragraf wynagrodzenie będzie obowiązywać od kolejnego
pełnego okresu rozliczeniowego, licząc od miesiąca w którym został złożony wniosek o zmianę
wynagrodzenia w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego takiej zmiany, lecz nie wcześniej
niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa wyżej chyba, że co innego będzie wynikało z
przepisów będących podstawą do złożenia wniosku.
22. Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po
stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.
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§ 6. Podwykonawcy
Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale
Podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………5
Wykonawcy przysługuje prawo do:
1) realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa;
2) rezygnacji z podwykonawcy;
3) zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiającego.
Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy.
Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:
1) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty) wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) będących
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców
(kopia polecenia przelewu);

Jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firmę podwykonawcy.

3) pisemne oświadczenie przejściowe/ końcowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty ). Oświadczenie
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy może być złożone w formie oryginału dokumentu
elektronicznego
podpisanego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
przez
podwykonawcę;
4) W przypadku braku udziału podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji części
zadania przewidzianego do sprzedaży, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że
zafakturowany zakres robót został wykonany siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy;
5) informacja o naliczeniu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kary umownej
tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno
zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tej faktury;
6) informacja dla Zamawiającego o wstrzymaniu wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia
7. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo w następujących przypadkach:
1) gdy nie spełnia wymagań określonych w ust. 8;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.
8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie
wymagania:
1) W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte
poniższe postanowienia:
a) podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez
zgody Zamawiającego;
b) Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności
dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;
c) podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej
zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;
2) Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane usługi,
od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego;
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany, w
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za
wykonane usługi jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji usług.
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi
dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
16. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia
podwykonawcy.
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§ 7. Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a) jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego- karę
umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
b) jeżeli czynności zastrzeżone dla inspektora nadzoru będzie wykonywała inna osoba niż
zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,
c) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości
20% wynagrodzenia umownego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie
należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę.
§ 8. Zmiany umowy.
Zakazuje się zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
a) zmiana terminu wykonania zamówienia, określonego w § 2 oraz § 3 ust. 4, może nastąpić
w przypadku: przedłużenia terminu wykonania umowy na robotę budowlaną
pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo
- Szyldak – Olsztynek” Zamawiający przedłuży termin wykonania umowy na usługę o
okres przedłużenia terminu wykonania umowy na robotę budowlaną. Zmiana umowy,
zostanie dokonana na podstawie protokołu zawierającego uzasadnienie zmiany podpisanego
przez Strony oraz wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być
wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła
wskazana okoliczność oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji
zamówienia.
Powyższa sytuacja, nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Inspektora
Nadzoru.
b) zmiana Inspektora nadzoru: Wykonawca może proponować zmianę osoby, wskazanej
w § 4 ust. 3 z tym, że zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o zmianę,
w następujących przypadkach:

choroby lub innych zdarzeń losowych, powodujących czasową lub trwałą niezdolność
osoby do pracy;
 nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy;
 jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikająca z braku osoby wskazanej w § 4 ust. 3 nad
wykonaniem zamówienia, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje wniosek jw. w przypadku gdy
proponowana osoba będzie miała porównywalne uprawnienia. Zamawiający może odmówić
zaakceptowania zmiany.
Zmiana osoby wskazanej w § 4 ust. 3 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy została uregulowana w § 5 ust. 11-21.
§ 9. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie gdy:
1) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał
ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni,
2) Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub zezwala na realizację robót budowlanych
niezgodnych ze sztuką budowlaną,
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania robót inne osoby niż
wskazane w Ofercie Wykonawcy,
4) Wykonawca nagminnie nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub z własnej winy
zawiesił pełnienie tych obowiązków na okres dłuższy niż 7 dni.
2. Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:
1) Wykonawca otrzyma zakaz
lub utraci uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie.
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku odstąpienia/rozwiązania od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozliczenie
wykonanej usługi nastąpi:
1) przed rozpoczęciem robót budowlanych- protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
Strony w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w
ostatnim dniu trwania umowy w razie wypowiedzenia,
2) w przypadku rozpoczęcia robót mostowych - protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez Strony, proporcjonalnie do zaawansowania robót mostowych, na podstawie
inwentaryzacji dokonanej na placu budowy, w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy lub w ostatnim dniu trwania umowy w razie wypowiedzenia.
4. W przypadku nieprzystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga
jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.
5. Zamawiający zastrzega również, że Wykonawca poniesie inne udokumentowane koszty wynikłe
w czasie realizacji z tytułu przerwania robót lub ich zaniedbania do wysokości faktycznie
poniesionych strat.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


3. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3
Nazwa zadania:
……………………………………………………………………………………………………...
-WZÓRZamawiający ……………………………………...
……………………………………...
……………………………………...
OŚWIADCZENIE PRZEJŚCIOWE/ KOŃCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
PODWYKONAWCA:
................................................................................................................................................
reprezentowany przez .................................................................................................................................................
WYKONAWCA:
........................................................................................................................................................
reprezentowany przez .................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*:
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* oświadcza, że:
PRZEJŚCIOWE:
1. Na datę złożenia niniejszego Oświadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega względem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu Umowy Nr .......... z
dnia ........ zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą*, a
dotyczącej ..........................................................,
2. W okresie od podpisania niniejszego Oświadczenia do dnia ...... (termin wystawienia faktury) nie przypadają
terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy* z tytułu realizacji umowy wskazanej w pkt. 1.
3. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ........... zł brutto i stanowi ona bieżące
rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy
wskazanej w pkt 1.
4. Między Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub
może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.
KOŃCOWE:
1. Do daty złożenia niniejszego Oświadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymał od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* zapłatę całości wynagrodzenia tj. …… zł za roboty/dostawy/usługi wykonane w
ramach Umowy Nr ......... z dnia ......... zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/
Dalszym Podwykonawcą*, a dotyczącej ......................................,
2. W/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy wskazanej w pkt 1 i
wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z
tytułu tych płatności,
3. W związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* na rzecz
Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytułu umowy wskazanej w pkt 1 Zamawiający nie posiada żadnych
zobowiązań wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego
względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły.
4. Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* oświadcza, iż nie będzie składał w przyszłości roszczeń
wynikających z art. 6471 § 5 k.c wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za usługi wynikające z umowy
wskazanej w pkt 1.
……………….…….……………………
(podpis i pieczątka Podwykonawcy)

Wykonawca potwierdza, iż dokonał zapłaty należności Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy w wysokości
……………. zł, słownie: …………….. za usługi ujęte w protokole odbioru częściowego/ końcowego* z dnia
……….. .
……………….…….……………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość, data)
…………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………
(podpis i pieczątka Podwykonawcy)

Załącznik nr 4
-WZÓRNazwa zadania:
…………………...…………………………………………………………………...…………………
……………………………………...…...

WYKONAWCA:
..............................................................................................................................................................
reprezentowany przez ..............................................................................................................................
Zestawienie należności dla podwykonawców/ dalszych podwykonawców
do faktury nr …….. z dnia ……….

Wartość
Nazwa
umowy/aneksu
Faktura
Lp. podwykonawcy/dalszego
podwykonawczej numer/data
podwykonawcy
netto

Wartość
netto

Wysokość
naliczonej
kary
umownej
(jeżeli
dotyczy)

Termin
zapłaty

1
2
3
…

…………….., dnia …………………r.

Załączniki:
1. Kopia faktury poświadczona za zgodność z oryginałem

……………………………………..
(podpis)

