UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO
nad robotami budowlanymi, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont
konserwatorski wnętrz i otoczenia kościołów pw. Św. Zofii i p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej
wraz z konserwacją wyposażenia”

Niniejsza umowa została zawarta dnia ___________________roku w Bobowej pomiędzy;
Parafią Wszystkich Świętych w Bobowej
ul. Kolegiacka 1,
38-350 Bobowa
zwaną dalej Zamawiającym,
w imieniu której działa:
– Proboszcz Parafii
a
NIP ______________________
zwaną dalej Inspektorem Nadzoru.
§1
Przedmiot Umowy
1.

2.

3.

Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usług
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi/konserwatorskimi, wchodzącymi w skład
zadania inwestycyjnego pn. „Remont konserwatorski wnętrz i otoczenia kościołów pw. Św.
Zofii i p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej wraz z konserwacją wyposażenia” w zakresie
określonym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a) Opis przedmiotu zamówienia , zwany również jako „OPZ”– załącznik nr 1;
b) Ogłoszenie o zamówieniu, zwany również jako „Ogłoszenie” – załącznik nr 2;
c) Harmonogram realizacji umowy, zwany również jako „Harmonogram” – załącznik nr 3;
d) Oferta Inspektora Nadzoru złożona w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia
Inspektora Nadzoru, zwana również jako „Oferta” stanowiąca załącznik nr 4;
e) Dokumenty Zamawiającego
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy, a wymienionymi wyżej załącznikami w
pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia umowy, a następnie odpowiednie
postanowienia dokumentów wymienionych w ust. 2 w kolejności tam podanej.
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§2
Oświadczenia stron
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Inspektor Nadzoru oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji określonej w OPZ jako
Dokumenty Zamawiającego, stanowiącej opis nadzorowanych robót budowlanych w ramach
niniejszej umowy, a umieszczonej na stronie Inwestora www.parafia.bobowa.pl i nie widzi
żadnych okoliczności mogących wpłynąć na terminowość realizacji nadzorowanej umowy.
Inspektor Nadzoru oświadcza, że zarówno on jak i jego personel posiadają uprawnienia i
doświadczenie określone w Ogłoszeniu, a niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej
Umowy.
Inspektor Nadzoru oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi oraz wyposażeniem
technicznym niezbędnym dla prawidłowego wykonania Umowy
Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności OC na kwotę co
najmniej 100.000 zł, które kopię przedkłada Zamawiającemu
Inspektor Nadzoru oświadcza, że cena zawarta w Ofercie obejmuje wszelkie koszty niezbędne
dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy wraz z zakładanym zyskiem, została
wyszacowana z należytą starannością przy uwzględnieniu wszelkich dających się przewidzieć
czynników oraz ryzyk związanych z realizacją umowy, a Inspektor Nadzoru nie będzie zgłaszał
roszczeń związanych z jej podwyższeniem.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa realizowana jest w w ramach Projektu pn.
„Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w
Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich”
podlegającej dofinansowaniu w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16
współfinansowanego przez Unię Europejską dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne,
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i
opieka nad zabytkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz że posiada wystarczające środki finansowe na jej
sfinansowanie.
Zamawiający oświadcza, że przy podpisaniu umowy przekazuje Inspektora Nadzoru jeden
egzemplarz Dokumentów Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że nie jest powiązany z Wykonawcą kapitałowo lub osobowo, przez co
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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§3
Obowiązki Inspektora Nadzoru
1.

Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru w ramach niniejszej umowy należy w szczególności:
1) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1446) tj. w szczególności:
a)

2.
3.

reprezentowanie inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji procesu budowlanego z Dokumentami Zamawiającego, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nieprzewidzianych do
zastosowania w Dokumentach Zamawiającego
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania;
d) zawiadamiania wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadkach przewidzianych
w rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
inwestora (Zamawiającego), kontrolowanie rozliczeń budowy.
2) Sprawdzanie jakości oraz zgodności z Dokumentami Zamawiającego urządzeń
dostarczanych i montowanych w ramach robót,
3) Zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku,
podczas realizacji robót budowlanych oraz niezwłoczne informowanie Inwestora o
zaistniałych nieprawidłowościach,
4) Rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia robót budowlanych,
5) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywanymi robotami przez Wykonawców i
Podwykonawców w zakresie terminowości, zakresu i sposobu prowadzenia robót,
6) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp, p.poż i ochrony środowiska,
7) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń za wykonane roboty w zakresie
Wykonawców i podwykonawców,
8) Udzielanie pomocy i wsparcia Zamawiającemu we wszystkich kwestiach związanych z
realizacją umowy na roboty,
9) Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją wytwarzaną w toku realizacji umowy na roboty –
bieżące dokumentowanie postępu robót,
10) Składanie Raportów Zamawiającemu w przewidzianych terminach i zakresie
Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został zawarty w OPZ.
W ramach wykonywania obowiązków wynikający z umowy Inspektor Nadzoru będzie
występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy:
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4.

5.

1) podejmowane przez Inspektora Nadzoru decyzje w świetle warunków właściwych dla
realizacji zamówienia na roboty wymagają zgody Zamawiającego lub
2) podejmowane przez Inspektora Nadzoru decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie
z warunkami umowy na roboty, ale w ocenie Inspektora Nadzoru mogą być niekorzystne
dla Zamawiającego, w szczególności będą mogły spowodować zmiany w wynagrodzeniu
Inspektora Nadzoru i/lub przedłużenie terminu wykonania robót
Wykonując obowiązki wynikające z umowy Inspektor Nadzoru nie będzie miał prawa:
1) wnosić samodzielnie poprawek do umowy o roboty;
2) zwolnić żadnej ze stron umowy o roboty z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności
wynikających z realizacji umowy o roboty.
3) wydawać Wykonawcy Robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót
dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót
dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z
zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole
konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór inwestorski)
zatwierdzonym przez Zamawiającego.
Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy w okresie realizacji
robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub
zabezpieczenie przed awarią. W takim przypadku Zamawiający upoważnia Wykonawcę do
udzielenia wykonawcy robót zlecenia wykonania takich robót poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym Inspektor Nadzoru niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

§4
Termin wykonania
1.

2.

3.
4.

Inspektor Nadzoru będzie świadczył usługi nadzoru inwestorskiego, w trakcie realizacji umowy o
roboty budowlane oraz w okresie gwarancji na roboty przez okres rękojmi wskazany w OPZ.
Zakładany okres realizacji umowy na roboty 27 miesięcy.
W szczególności Inspektor nadzoru będzie świadczył usługi nadzoru inwestorskiego, w terminie
od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30 września 2019r., z tym zastrzeżeniem, że:
1)
Prace w ramach Zadania nr 1 winny zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2017r.
2)
Prace w ramach Zadania nr 2 winny zostać zrealizowane do dnia 31 sierpnia 2019r., przy
czym prace w zakresie instalacji fotowoltaicznej w ramach tego zadania winny zostać
zakończone na tym zadaniu do dnia 31 grudnia 2018r.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu całości Robót do momentu ostatecznego
rozliczenia umowy).
W przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji robót budowlanych w ramach umowy o
wykonanie prac renowacyjno konserwacyjnych oraz robót budowlanych obejmujących realizację
zamówienia pn. „Remont konserwatorski wnętrz i otoczenia kościołów pw. Św. Zofii i p.w.
Wszystkich Świętych w Bobowej wraz z konserwacją wyposażenia” umowę w zakresie nadzoru
nad robotami uważa się za wykonaną z momentem ostatecznego rozliczenia umowy .
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§5
Harmonogram świadczenia usług nadzoru inwestorskiego
1. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem świadczenia
usług nadzoru inwestorskiego, obejmującego w szczególności wykaz prac personelu Inspektora
Nadzoru z podziałem na branże, ze szczególnym uwzględnieniem podwykonawców oraz kwot
im należnych w poszczególnych okresach miesięcznych, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej Umowy.
2.
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przedstawić Harmonogram świadczenia usług nadzoru
inwestorskiego najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram
świadczenia usług nadzoru inwestorskiego należy sporządzić z uwzględnieniem Harmonogramu
rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót oraz uwzględniać podział
prac na etapy podlegające odbiorowi .
3.
W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót, Inspektor
nadzoru zobowiązany jest w ciągu 7 dni do dostosowania do niego własnego Harmonogramu
świadczenia usług nadzoru inwestorskiego.
§6
Wynagrodzenie
1.

2.

3.

Tytułem wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Inspektora
Nadzoru kwotę: ……………….. zł (słownie:…..) netto, powiększoną o należny podatek VAT w
wysokości …………..zł (słownie:…..) tj. kwotę ……. zł (słownie…..) brutto
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym., które
uwzględnia wszystkie możliwe do przewidzenia po stronie Inspektora Nadzoru koszty oraz
ustalony zysk.
Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Inspektora Nadzoru do
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
§7
Zasady płatności

1.

2.

3.

4.
5.

Kwota, o której mowa w § 6 ust. 1 płatna będzie w (27) równych miesięcznych transzach po …..
zł za każdy pełny miesiąc realizacji umowy. Zastrzeżenie w zakresie pełnego miesiąca nie dotyczy
ostatniego miesiąca realizacji umowy.
W przypadku kiedy umowa o nadzór zostanie wykonane przed upływem terminu, o którym
mowa w § 4 ust. 2 z przyczyn określonych w § 4 ust. 4 ostatnia transza wynagrodzenia płatna
będzie w wysokości różnicy pomiędzy kwotą o której mowa w § 6 ust. 1 a sumą kwot
wypłaconych w ramach wszystkich poprzednich płatności .
Podstawą wystawienia faktury protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi
nadzoru inwestorskiego za dany okres, sporządzony w terminie 3 dni roboczych od daty
zatwierdzenia przez Zamawiającego odpowiednio raportów miesięcznych lub raportu
końcowego.
Zamawiający każdorazowo dokona płatności za wystawioną fakturę w terminie do 30 dni od
daty jej przedłożenia przez Wykonawcę.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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6.

7.

8.

W przypadku wykonania części usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej
przez Wykonawcę muszą być dołączone oświadczenia podwykonawców że ich należności za
świadczenie usług w okresie objętym fakturą Inspektora Nadzoru zostały uregulowane. W
przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający może wstrzymać wypłatę należnej
Inspektora Nadzoru kwoty do czasu uzupełnienia tych oświadczeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z dowolnej transzy wynagrodzenia należnego
Inspektora Nadzoru kwot przysługujących Zamawiającemu z tytułu kar na co Inspektor Nadzoru
wyrażą zgodę.
W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy o roboty budowlane o okres do 6 miesięcy
Inspektora Nadzoru nie przysługują z tego tytułu roszczenia o zapłatę dodatkowego
wynagrodzenia.
§8
Podwykonawstwo

1.

2.

3.

Inspektor Nadzoru winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami.
W przypadku gdy Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę
umowy lub projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Inspektor Nadzoru
powoływał się, w ofercie, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Inspektor Nadzoru jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie
zmienia zobowiązań Inspektora Nadzoru wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac.
Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i
ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Inspektora Nadzoru.
§9
Personel Inspektora Nadzoru

1.

2.

Inspektor Nadzoru ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby:
Pana —do pełnienia funkcji Kierownika – Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego - inspektora
nadzoru w branży ogólnobudowlanej
Pana —do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej
posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz
doświadczenie i kwalifikacje zawodowe określone w Ogłoszeniu.
Inspektor Nadzoru może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 1
wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie
wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji żądane w Ogłoszeniu oraz złożyły dodatkowo
oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy
Prawo budowlane.
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3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

W przypadku choroby lub nieobecności którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 przez okres
dłuższy niż 7 dni Inspektor Nadzoru zobowiązany zapewnić jest zastępstwo tej osoby.
Postanowienia ust. 2 mają w tym wypadku zastosowanie.
W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy, Inspektor Nadzoru zapewni obecność takich osób we własnym zakresie i na
własny koszt.
§ 10
Przepływ informacji
W okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Inwestor i Inspektor Nadzoru przekazują w formie pisemnej.
Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie
potwierdzona na piśmie.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz do
nadzorowania realizacji niniejszej Umowy jest ……………………, tel……., meil
Osobą upoważnioną ze strony Inspektora Nadzoru do kontaktów z Zamawiającym jest
……………………, tel……., meil
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że polecenie przedstawiciela
Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić
wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Inspektor
Nadzoru powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z
uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający przekaże swoją decyzję Inspektora Nadzoru, z kopią dla przedstawiciela
Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia, Decyzja
Zamawiającego jest decyzją ostateczną,
Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 4 i 5, nie uchybia prawu Zamawiającego do
dochodzenia od Inspektora Nadzoru zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
§ 11
Kary umowne

1. Inspektor Nadzoru zapłaci Inwestorowi karę umowną w następujących przypadkach:
1)
za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków Inspektora Nadzoru
wynikających z niniejszej Umowy- w wysokości stanowiącej równowartość 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,
2)
za opóźnienie w realizacji zadania inwestycyjnego, nad którym nadzór został
powierzony Inspektorowi Nadzoru na mocy postanowień niniejszej Umowy, dające
się przypisać zaniedbaniu czy też nienależytemu wykonaniu obowiązków Inspektora
Nadzoru - w wysokości stanowiącej równowartość 1 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
3)
za spowodowanie przerwy w realizacji niniejszej umowy dłuższej niż 14 dni - w
wysokości równowartości 1,5% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 14 dni,
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4)

2.

za odstąpienie od umowy z winy Inspektora Nadzoru, w przypadkach określonych w §
12 - w wysokości równowartości 10% kwoty brutto wskazanej w 6 ust 1 niniejszej
umowy.
Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§ 12
Odstąpienie od Umowy

1.

2.
3.

Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Inspektor Nadzoru nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
zawarcia niniejszej Umowy,
2) Inspektor Nadzoru przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
3) Inspektor Nadzoru wykonuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
przepisami prawa, umową, OPZ, Ogłoszeniem, lub wskazaniami Zamawiającego,
Odstąpienie od umowy wymaga złożenia w formie pisemnej oświadczenia z podaniem
uzasadnienia w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia.
W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Inspektor Nadzoru może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 13
Zmiany umowy

1.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, wyłącznie w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w pkt 1 mogą nastąpić między innymi w
następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w
życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania”
2) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia
zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac;
3) Zmiana terminu wykonania Umowy:
a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez
Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod
warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
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4)

3.

Inne zmiany:
a) w zakresie technologii wykonywania robót oraz dodatkowych wymogów związanych z
wykonywanymi robotami, w tym konieczność dodatkowego personelu o ile wynikać to
będzie z poleceń wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w toku
realizacji umowy
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
4.
5.

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.
Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w
niniejszej Umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych
aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci Aneksu.
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Inspektora Nadzoru i dwa egzemplarze dla Inwestora.

INSPEKTOR NADZORU

ZAMAWIAJĄCY
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