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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9 w ramach
rozeznania rynku zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi
PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ
przy realizacji zadania pn.
Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie
zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze.
Zamawiający nie jest podmiotowo obowiązany do stosowania ustawy regulującej udzielanie zamówień
publicznych co oznacza, że przy wyłanianiu wykonawcy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanych przewidzianych w ramach niniejszego Projektu jest zobowiązany do stosowania
procedury rozeznania rynku zgodnie z „ Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” jak dla wartości zamówienia do 20 000zł netto.
Rodzaj zamówienia: usługa
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją
robót w zakresie branży budowlanej dla ww. zadania, zgodnie z wymaganiami ustawy z 07.07.1994 r.
Prawo budowlane ( t. j. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn.zm.). Zakres robót budowlanych realizowanych
w ramach ww. zadania inwestycyjnego określa Dokumentacja projektowa łącznie ze Specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz audytem energetycznym.
1. Dla zobrazowania skali przedsięwzięcia
zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje
w szczególności roboty termomodernizacyjne wymagane umową o dofinansowanie projektu,
polegające na:
a) ociepleniu połaci dachowej w części ogrzewanej pianką poliuretanową otwartokomórkową gr.13cm
(λ=0,0038W/m*K) metodą natryskową na pow. ok. 136m 2
b) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o gr. 20cm (λ=0,0038W/m*K) na
pow.ok.151,5m2
c) ocieplenie lukarn pianką poliuretanową zamkniętokomórkową gr.10cm ((λ=0,0028W/m*K) na
pow.ok.153,0m2. Po wykonaniu ocieplenia- na piankę należy zamontować 2warstwy płyt
kartonowo-gipsowych p.poż. EI 60
d) wymiana stolarki okiennej na nową tj.ok.103,7m2 pow. okien ( 74szt+ 1szt okno okrągłe),
z zachowaniem wymiarów i podziału kwater jak istniejąca, o wskaźniku przenikania ciepła U max= 1,1
W/m2*K, z automatycznymi nawiewnikami. Okna drewniane, rozwierno-uchylne, w kolorze złotego
dębu, w tym w czterech oknach na parterze wymagane są szyby w klasie min. P2.
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Wszystkie parapety – drewniane w kolorze stolarki okiennej, podokienniki- obróbka blacha
tytanowo- cynkowa.
e) wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową, drewnianą - z odtworzeniem formy i wystroju –
jak istniejąca, o wskaźniku przenikania ciepła Umax= 1,5W/m2*K, kolor złotego dębu, opaski
istniejące-granitowe, w tym jedna sztuka drzwi drewnianych 90+30/210 z naświetlem, w kl. EI30,
z samozamykaczem, z nowym nadprożem,
f) ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną z fakturą grysową gr. 15cm i otynkowanie tynkiem
silikatowym na pow. ok.561m2 oraz ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej z fakturą grysową
gr. 3cm na pow. ok. 63m2, wymagane uzyskanie wskaźniku przenikania ciepła Umax= 0,23W/m2*K,
g) do uzupełnienia i odtworzenia wszystkie elementy opasek okiennych, drzwiowych, profili gzymsów,
wokół ścian szczytowych,
h) montaż 2 liczników zużycia energii cieplnej i wentylacji, zaworów termostatycznych- ok. 77sztuk
i automatycznego czujnika pogodowego- 1 sztuka,
i) malowanie elewacji farbą silikatową, tynk gładki,
j) izolacja pionowa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji cieplnej oraz opaski z żwiru
filtracyjnego
k) założenie plomb ( płytek) szklanych na powstałych rysach ścian- zgodnie z Opinia technicznąspękania ścian konstrukcyjnych – plik oznacz. jako [4].
3. Zaproszenie jest skierowane do osoby, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i która posiada:
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie między innymi nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2017 r.
poz.1332, z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 r. poz.65)
- co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru w zakresie
posiadanych uprawnień,
Przez wymagany „minimalny okres doświadczenia zawodowego" należy rozumieć łączną ilość
przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania
się na stronie internetowej zapytania ofertowego,
- doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas
co najmniej dwóch realizacji zadań obejmujących zakresem elewacje wraz z ociepleniem na
powierzchni co najmniej 500m2 każda.
- dokument wydany przez Konserwatora Zabytków potwierdzający udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury przez co najmniej 18 miesięcy lub inny równoważny dokument wydany
przez Konserwatora Zabytków;
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4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
1) W zakresie nadzoru zgodnie z prawem budowlanym:

- w ramach pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy
należeć będą wszelkie czynności określone w przepisach ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych.
2) Na etapie prac przygotowawczych:

- zapoznanie się oraz przeanalizowanie Dokumentacji projektowej, wprowadzenie stosownych uwag
i zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji.
3) Na etapie robót budowlanych:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno –budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma
prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) współdziałanie z Zamawiającym oraz wykonawcą realizującym roboty budowlane, w tym stałe
konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań
bieżących problemów;
c) podejmowanie działań dotyczących:
− udzielania wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy,
− wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z Umową i przepisami BHP oraz p.poż.
d) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,
e) potwierdzenie obecności na budowie, co najmniej dwa razy w tygodniu, poprzez wpis do
dziennika budowy,
f) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych
z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem
częściowym, odbiorem końcowym, w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników
badań itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz
kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
g) kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorem robót zanikających
i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania
zafakturowanych robót,
h) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,
i) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania
terminu ich zakończenia,
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j) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru
ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji,
k) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
l) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni,
z wyłączeniem dni ustawowa wolnych od pracy od zgłoszenia przez wykonawcę robót
budowlanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz
usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
ł) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
m) udział w czynnościach mających na celu określenie ewentualnych robót zamiennych,
sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych
zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
n) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót budowlanych
do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń
przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem
i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych,
o) udział w czynnościach sporządzania protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba,
p) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych do
odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
r) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.,
s) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,
t) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżności
między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy.
u) zweryfikowanie prawidłowości założenia plomb szklanych, ich opisania i zinwentaryzowania.
Sposób założenia oraz miejsca określa Opinia techniczna spękania ścian konstrukcyjnych
opracowana przez mgr inż. Józefa Szybińskiego
w) ścisła i merytoryczna współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcą
(Firma Budowlana „Śliwiński” Sp. Cywilna Jan Śliwiński, Grzegorz Śliwiński, ul. Rubinowa nr 8
58-560 Jelenia Góra) realizującym równolegle, w ramach innego Projektu, przebudowę oraz
zmianę sposobu użytkowania budynku parafialnego, co powoduje w wielu miejscach zazębianie
się wykonania niektórych elementów.
4) W zakresie budżetu i rozliczeń:
a) egzekwowanie od Wykonawcy sprawozdań z wykonanych robót i weryfikowanie ich wraz
z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia odebranych robót,
5) Pozostałe zadania i obowiązki:
a)ustalenie, przed rozpoczęciem robót i w formie papierowej, z Zamawiającym rodzaje i wzory
dokumentów dotyczących realizacji umowy oraz sposobu ich obiegu,
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b) podejmowanie czynności, mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego
w trakcie całego procesu inwestycyjnego,
c) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków,
d) zachowanie poufności zawodowej przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu,
e) kontrola Wykonawcy robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych
i ochrony środowiska,
f) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,
g) pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na
uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót oraz Zamawiającego, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,
h) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót – planowanych 1raz
w tygodniu, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń
związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji
harmonogramu z określeniem przyczyn,
i) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w
przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastępstwa,
j) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez
wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej
oraz przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót dokumentów zgromadzonych
w trakcie realizacji procesu budowlanego.
k) Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów
kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym
do wysokości faktycznie poniesionych strat. W przypadku odstąpienia Wykonawcy robót od jej
realizacji – Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu robót wraz
z ustaleniem jej wartości w oparciu procentowy stopień zaawansowania,
l) uczestniczenie w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu przyjęcia
przez niego rozliczenia końcowego Projektu.
5. Termin realizacji:
1. Planowane rozpoczęcie realizacji robót budowlanych od 05 marca 2019 r. z planowanym terminem
zakończenia maksymalnie do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac, po podpisaniu
umowy.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru obejmuje okres od 01 marca 2019 do 31 sierpnia 2019 r., tj. do czasu
rozliczenia końcowego Projektu- 31 sierpnia 2019 r. co nie oznacza, że jeżeli będzie taka potrzeba osoba pełniąca
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowiązana do sporadycznego uczestniczenia

w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu przyjęcia przez niego rozliczenia
końcowego Projektu, bez uzyskania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia
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6. Wynagrodzenie:
1. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma umowną cenę (wynagrodzenie ryczałtowe),które
może być wypłacane do dwóch (2) faktur przejściowych i faktury końcowej, w wysokości
proporcjonalnej do wysokości zafakturowanego przerobu wykonawcy robót budowlanych. Faktura
końcowa nie może zawierać kwoty łącznie z VAT, niższej niż 10% umownej ceny.
2. Umowna cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 należy złożyć w terminie do 21 stycznia 2019 r. (włącznie) za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej na adres: 2parafia.jh@wp.pl lub
Nadawca powinien uzyskać potwierdzenie złożenia oferty.
Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby
jego oferta została złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym i wg
załączonego wzoru Formularza oferty - Załącznik nr 1.
Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej.
O wynikach, wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej na adres podany w ofercie.
Za podanie błędnego lub nieczytelnego adresu odpowiada wyłącznie wykonawca.
8. Kryterium wyboru oferty :
O wyborze oferty spełniającej wymagania Zamawiającego i nie podlegającej odrzuceniu decydować
będzie cena, której przypisane jest kryterium: najniższa cena = 100,00%, przy założeniu 1,00%=
1,00pkt.
9. Okres ważności oferty:
30 dni liczonych wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Umowa:
Z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza podpisana zostanie umowa wg załączonego
wzoru, po uprzednim dostosowaniu jej zapisów do treści złożonej wybranej Oferty.

Jelenia Góra, 11 stycznia 2019 r.

PROBOSZCZ PARAFII
o. Stefan Wojda SchP

____________________________________________________
Wersja z podpisem elektronicznym
Dokument z oryginalnym podpisem dołączony jest do dokumentów postępowania
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nr referencyjny zamówienia: NPU.02.2019
nr projektu: RPDS.03.03.03-02-0012/16-03
Załącznik nr 1 Formularz oferty

OFERTA
ZAMAWIAJĄCY /PARTNER PROJEKTU: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze
WYKONAWCA:

Oferta zostaje złożona przez:
lp.

nazwa i adres wykonawcy

NIP

REGON

Osoba uprawniona do kontaktów:
imię i nazwisko
adres do wysyłania wszelkiej korespondencji pomiędzy
Beneficjentem a Wykonawcą :
nr telefonu
nr telefonu komórkowego
nr faksu
adres e-mail

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej, na zadanie pn.:
REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ BUDYNKU PARAFIALNEGO NA TERENIE
ZABYTKOWEGO ZESPOŁU POCYSTERSKIEGO BUDYNKÓW SAKRALNYCH
PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY UL. CIEPLICKIEJ 9 W JELENIEJ GÓRZE.

1. Oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia za:

umowną cenę

....................................................PLN

(słownie złotych: ............................................................................................................ )
w której zawarty jest należny podatek VAT wg stawki .......% ,
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2. Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
dokumentów
– proszę dołączyć skan uprawnień, aktualne zaświadczenie z Izby ! –

wg załączonych

- posiadam ................. miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru
w zakresie posiadanych uprawnień
- posiadam / nie posiadam * dokument wydany przez Konserwatora Zabytków potwierdzający udział
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
– proszę dołączyć dokument jeżeli „posiada”
- sprawowałem funkcję inspektora nadzoru przy wykonywaniu elewacji wraz z ociepleniem
( należy wymienić co najmniej dwie o pow. co najmniej 500m2 każda
Nazwa zadania i nazwa inwestora

Zakres rzeczowy zadania

Powierzchnia
ocieplanych ścian [m2]

- zapoznałem się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej oraz wzorem umowy i nie wnoszę
zastrzeżeń,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia/wysokość minimalnej stawki godzinowej, których wartość
została przyjęta do ustalenia umownej ceny oferty nie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę/minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10. 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U.2017 poz. 847 z późn. zm.),
- potwierdzam wykonanie usługi, w terminie i wg zasad określonych przez Zamawiającego w punkcie
5. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej,
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- wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy załączonym do Zaproszenia do
złożenia oferty cenowej
- spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym / Partnerem projektu/.

PODPIS(Y):
lp.

nazwa wykonawcy [pieczęć
Wykonawcy]

nazwisko i imię osoby upoważnionej do Podpis osoby upoważnionej do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy
Wykonawcy
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Numer projektu: RPDS.03.03.03-02-0012/16-03
Numer referencyjny zamówienia: NPU.02.2019

miejscowość i data

9 z 18

UMOWA Nr .............................................................. / Wzór umowy
zawarta [•] stycznia 2019 r. pomiędzy:
(1)

Parafia Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9, w imieniu
której do reprezentowania upoważniony jest

(2)

Proboszcz Parafii – o. Stefan Wojda SchP,
zwana dalej "Beneficjentem"
a
[•] z siedzibą w [•]; adres: [•], [•], wpisaną pod nr KRS [•] do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [•] Wydział [•]
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy [•] zł; NIP [•];
REGON [•], w imieniu której działają:
[•]
zwanym dalej "Wykonawcą";

zwanych również w treści Umowy z osobna "Stroną", a łącznie "Stronami".
Postępowanie prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków...",
jak dla wartości zamówienia poniżej 20 000 zł netto, poprzez upublicznienia Zaproszenia do złożenia
oferty cenowej na stronie internetowej Beneficjenta.
§1
1. Beneficjent zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek prowadzenia nadzoru
inwestorskiego w zakresie branży budowlanej podczas realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.
REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ BUDYNKU PARAFIALNEGO NA TERENIE
ZABYTKOWEGO ZESPOŁU POCYSTERSKIEGO BUDYNKÓW SAKRALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY UL. CIEPLICKIEJ 9 W JELENIEJ GÓRZE,

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna Działania nr 3.3
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
Poddziałania nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym- konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZI TAJ, Schemat
3.3.A kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
2. Szczegółowy wykaz obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy obejmuje:
1) W zakresie nadzoru zgodnie z prawem budowlanym:

- w ramach pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy
należeć będą wszelkie czynności określone w przepisach ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych.
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2) Na etapie prac przygotowawczych:

- zapoznanie się oraz przeanalizowanie Dokumentacji projektowej, wprowadzenie stosownych uwag
i zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji.
3) Na etapie robót budowlanych:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno –budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma
prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) współdziałanie z Zamawiającym oraz wykonawcą realizującym roboty budowlane, w tym stałe
konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań
bieżących problemów;
c) podejmowanie działań dotyczących:
− udzielania wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy,
− wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z Umową i przepisami BHP oraz p.poż.
d) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,
e) potwierdzenie obecności na budowie, co najmniej dwa razy w tygodniu, poprzez wpis do
dziennika budowy,
f) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych
z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem
częściowym, odbiorem końcowym, w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników
badań itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz
kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
g) kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorem robót zanikających
i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania
zafakturowanych robót,
h) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,
i) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania
terminu ich zakończenia,
j) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru
ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji,
k) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
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l) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni,
z wyłączeniem dni ustawowa wolnych od pracy od zgłoszenia przez wykonawcę robót
budowlanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz
usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
ł) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
m) udział w czynnościach mających na celu określenie ewentualnych robót zamiennych,
sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych
zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
n) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót budowlanych
do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń
przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem
i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych,
o) udział w czynnościach sporządzania protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba,
p) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych do
odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
r) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.,
s) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,
t) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżności
między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy.
u) zweryfikowanie prawidłowości założenia plomb szklanych, ich opisania i zinwentaryzowania.
Sposób założenia oraz miejsca określa Opinia techniczna spękania ścian konstrukcyjnych
opracowana przez mgr inż. Józefa Szybińskiego
w) ścisła i merytoryczna współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcą
(Firma Budowlana „Śliwiński” Sp. Cywilna Jan Śliwiński, Grzegorz Śliwiński, ul. Rubinowa nr 8
58-560 Jelenia Góra) realizującym równolegle, w ramach innego Projektu, przebudowę oraz
zmianę sposobu użytkowania budynku parafialnego, co powoduje w wielu miejscach zazębianie
się wykonania niektórych elementów.
4) W zakresie budżetu i rozliczeń:
a) egzekwowanie od Wykonawcy sprawozdań z wykonanych robót i weryfikowanie ich wraz
z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia odebranych robót,
5) Pozostałe zadania i obowiązki:
a)ustalenie, przed rozpoczęciem robót i w formie papierowej, z Zamawiającym rodzaje i wzory
dokumentów dotyczących realizacji umowy oraz sposobu ich obiegu,
b) podejmowanie czynności, mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego
w trakcie całego procesu inwestycyjnego,
c) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków,
d) zachowanie poufności zawodowej przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu,
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e) kontrola Wykonawcy robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych
i ochrony środowiska,
f) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,
g) pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na
uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót oraz Zamawiającego, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,
h) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót – planowanych 1raz
w tygodniu, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń
związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji
harmonogramu z określeniem przyczyn,
i) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w
przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastępstwa,
j) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez
wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej
oraz przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót dokumentów zgromadzonych
w trakcie realizacji procesu budowlanego.
k) Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów
kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym
do wysokości faktycznie poniesionych strat. W przypadku odstąpienia Wykonawcy robót od jej
realizacji – Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu robót wraz
z ustaleniem jej wartości w oparciu procentowy stopień zaawansowania,
l) uczestniczenie w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu przyjęcia
przez niego rozliczenia końcowego Projektu.
3. Zakres robót budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego określa
Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Nadzorowane roboty realizowane będą na podstawie Decyzji nr 578/16/16 z 19.04.2016
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu- Delegatura w Jeleniej Górzepozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu urbanistycznego oraz Decyzji nr
299/2016 z 29.04.2016 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry- zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę – remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku
parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9.
5. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim realizowane będą w oparciu o:
a) Dokumentację projektową, na którą składa się Projekt architektoniczno-budowlany opracowany
28.06.2018 r. przez Biuro Architektoniczno- Consultingowe „BIARCO” – w Jeleniej Górze,
ul. Zakopiańska 5/2 , do którego wprowadzono zmiany: do rys. A-5 wprowadzono rys. zamienny A-11,
w którym jest pokazana dobudowana winda realizowana w oparciu o projekt przebudowy wnętrza
budynku parafialnego, co powoduje, że ilość stolarki okiennej do wymiany ulega obniżeniu o okna w
jednej lukarnie, łącznie dwa okna na parterze i I piętrze oraz jedno okno w cz. podpiwniczonej; na
elewacji północnej- frontowej
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(rys. A-3) przy drugim wejściu powstanie podjazd dla niepełnosprawnych, realizowany w oparciu o
projekt przebudowy wnętrza budynku parafialnego, (rys. A-10) , bez wpływu na zakres remontu
elewacji; Opinia techniczna opracowana spękania ścian konstrukcyjnych opracowana przez mgr inż.
Józefa Szybińskiego; Audyt energetyczny budynku opracowany przez uprawnionego audytora- mgr inż.
Piotra Samorajskiego oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)
b) umowę o roboty budowlane ZK.02.2019 z …… 02.2019 r, zawartą z .................................................
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umowy niezwłocznie po jej zawarciu z Wykonawcą robót
budowlanych, o której mowa w ust. 5pkt. b). Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
z postanowieniami umowy o roboty budowlane i uwzględnić jej postanowienia w zakresie związanym
z nadzorem inwestorskim.
7. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności kopie umów zawartych przez
Wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami, na których Zamawiający wyraził zgodę. W dniu
składania Oferty- wykonawca robót budowlanych nie przewidywał skorzystania z pomocy
podwykonawców.
§2
1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem
Zamawiającego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.
Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.
2. Jeżeli w Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolnić wykonawcy
robót budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowiązków.
3. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Wykonawca nie będzie ujawniał informacji, które
otrzymał dla celów sprawowanego nadzoru i kontroli o metodach prowadzenia przedsięwzięcia, za
wyjątkiem przekazywania ich tym władzom, którym jest to niezbędne.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wyrządzone szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą Umową,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania z uwzględnieniem
zawodowego charakteru wykonywanych czynności, w szczególności:
1) przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
2) odpowiada - jak za własne - za działania osób, bądź podmiotów, którymi się posługuje,
3) jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli zadanie inwestycyjne określone w § 1 ust.1 ma
wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie
z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności odpowiada za:
a) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową i STWiORB,
b) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji inwestycji lub
wydłużenie jej terminu wykonania,
c) dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe organy
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnień i postanowień lub nieuzasadnione wydłużenie
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robót
budowlanych,
4) ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami
w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie
realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej uzgodnione z Zamawiającym i Koordynatorem
projektu.
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5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego
wykonania swoich zobowiązań przez wykonawcę robót budowlanych oraz Zamawiającego lub innych
uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.
6. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, względnie
w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania
do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień § 7 niniejszej
Umowy.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że funkcję Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie osobiście.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. śmierć,
długotrwała choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze powyższej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji wg zasad określonych w ust. 3 do 5.
3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie. Zamawiający zaakceptuje
ww. wniosek w terminie 5 dni od daty jego przedłożenia tylko i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doświadczenie wskazanej osoby będzie nie mniejsze, od kwalifikacji i doświadczenia osoby,
wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Brak akceptacji przez Zamawiającego zmiany
osoby, o której mowa w ust. 1 Umowy, stanowi o bezskuteczności zmiany ww. osoby względem
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.
3 nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robót innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru robót będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana
wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego i nie wymaga
wprowadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
§4
1. Planowane rozpoczęcie realizacji robót budowlanych od 05 marca 2019 r. z planowanym terminem
zakończenia maksymalnie do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego
rozpoczęcia prac, po podpisaniu umowy.
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru obejmuje okres od 01 marca 2019 do 31 sierpnia 2019 r., tj.
do czasu rozliczenia końcowego Projektu- 31 sierpnia 2019 r. co nie oznacza, że jeżeli będzie taka
potrzeba osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowiązana do
sporadycznego uczestniczenia w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu
przyjęcia przez niego rozliczenia końcowego Projektu, bez uzyskania z tego tytułu dodatkowego
wynagrodzenia
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu zawarcia Umowy zobowiązany jest złożyć oświadczenia
o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową.
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§5
1. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma umowną cenę (wynagrodzenie ryczałtowe)- łącznie
z podatkiem od towarów i usług w wysokości...............zł (słownie złotych:.........................................)
Stawka podatku od towarów i usług w dniu złożenia oferty stanowi.....%. w umownej cenie.
2. Umowna cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
3. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta Oferta
z .... 01. 2019r.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, w także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany umownej ceny określonej w ust.1.
5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu:
1) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,
2) zwiększenia zakresu robót z tytułu robót, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
3) zatrudnienia dodatkowych osób, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu
Umowy,
4) wydłużenia okresu realizacji zadania i rozliczenia robót.
§6
1. Umowna cena może być wypłacone do dwóch(2) faktur przejściowych i faktury końcowej,
w wysokości proporcjonalnej do wysokości zafakturowanego przerobu wykonawcy robót budowlanych
Faktura końcowa nie może zawierać kwoty, łącznie z VAT, niższej niż 10% umownej ceny.
2.Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany przez
uczestników procesu inwestycyjnego.
3. Termin płatności faktur określa się do trzydziestu (30) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może udzielić na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
§7
1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej Umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy
(kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % umownej ceny określonej
w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, w wysokości 10 % umownej ceny określonej w § 5 ust. 1Umowy;
2) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków
umownych z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 300,00 zł;
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4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki niniejszej Umowy
w terminie do 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może
w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.
5. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% umownej
ceny określonej w § 5 ust. 1
1) gdy kara umowna przekroczy 30%, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy
z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy.
2. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 podlega unieważnieniu pod rygorem
nieważności dokonanych czynności.
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn,
2) Wykonawca realizuje Umowę w sposób niezgodny z jej zapisami, zapytaniem ofertowym lub
wskazaniami Zamawiającego;
3) zajdą okoliczności określone w § 7 ust.5 umowy,
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwóch miesięcy od upływu
terminu wyznaczonego na zapłatę faktury.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części umowy.
§ 10.
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji
dotychczas wykonanych czynności.
§ 11.
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne
roszczenie na piśmie.
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgłoszenia roszczenia.
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3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12.
Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
-

ze strony Beneficjenta -

...............

tel.kontaktowy: kom ..........

e-mail: .....

-

ze strony Wykonawcy -

...............

tel.kontaktowy:kom ..........

e-mail: ......

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 14.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze Stron Umowy.
WYKONAWCA
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