
Stary Węgliniec 29.03.2010r. 

ZP.2/10 

PARAFIA RZYMSKO -KATOLICKA P .W. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ  
W STARYM WĘGLI ŃCU , 

UL . M.  KONOPNICKIEJ 16, 
59-940 WĘGLINIEC , 

TEL . 75 7712652. 
 

ZAPRASZA 
Do złoŜenia oferty na  

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA INWESTYCJI  
RESTAURACJA ZABYTKOWEGO KO ŚCIOŁA P.W. MATKI BOSKIEJ 

SZKAPLERZNEJ W STARYM W ĘGLI ŃCU   
 

I. OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Rodzaj zamówienia: usługi  
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji:  
2.1.zgłoszenie rozpoczęcia robót do nadzoru budowlanego; 
2.2.przygotowanie i nadzorowanie przekazania placu budowy Wykonawcy robót; 
2.3.sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym 

oraz zasadami działania inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności kontrola jakości 
wykonanych robót budowlano-montaŜowych, zgodność robót z dokumentacją, warunkami 
technicznymi realizacji i odbioru robót, przepisami techniczno-budowlanymi, normami 
państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy; 

2.4.sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw 
jakości, wyników badań) dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń; 

2.5.kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót 
budowlano-montaŜowych; 

2.6.bieŜący odbiór robót  zanikających; 
2.7.uzyskanie opinii i ewentualnych niezbędnych decyzji konserwatora zabytków w kwestii 

realizacji inwestycji; 
2.8.wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zapewnienia ochrony budowy oraz 

mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 
2.9.wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych bieŜącego utrzymania czystości dróg 

dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy; 
2.10. kontrola harmonogramu wykonawcy pod kątem identyfikacji i monitorowania 

jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangaŜowania odpowiedniej fachowej 
siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i 
zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji 
Inwestycji; 

2.11. wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, a takŜe 
odkrywek; 



2.12. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagroŜenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność projektem lub pozwoleniem na 
budowę; 

2.13. przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego, w 
szczególności: 

-    potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego, 
-    skompletowanie dokumentacji powykonawczej, 
-  skompletowanie dokumentacji zamontowanego wyposaŜenia i urządzeń (karty gwarancyjne, 
instrukcje itp.), 
-   koordynacja odbiorów specjalistycznych: Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów;  
2.14. bieŜące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie; 
2.15. zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbioru i końcowego 

oraz protokólarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu inwestycji; 
2.16. dopilnowanie ścisłego wykonania przez wykonawcę robót budowlanych jego 

obowiązków wynikających z umowy; 
2.17. dopilnowanie aby umowa z wykonawcą robót budowlanych została wykonana w 

terminie; 
2.18. dopilnowanie aby koszty inwestycji nie zostały przekroczone; 
2.19. kontrola prawidłowości wystawionych faktur co do wystąpienia przesłanek do ich 

wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót 
budowlanych, bez prawa ich odbioru; 

2.20. przedłoŜenie Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów w tym 
dokumentacji powykonawczej oraz zgody na uŜytkowanie obiektu. 

2.21. inne obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz z umowy z wykonawcą  robót 
budowlanych; 

Obowiązki Inwestora Zastępczego po zakończeniu inwestycji: 
2.22. wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z 

uczestnictwem w komisjach powołanych przez Wykonawcę do oceny jakości robót w okresie 
gwarancji i rękojmi, 

2.23. zawiadomienie Wykonawcy o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji i 
rękojmi, 

2.24. uczestniczenie w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w 
okresie gwarancji i rękojmi, 

2.25. uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu, 
2.26. zorganizowanie i uczestniczenie w komisji przeglądu obiektu przed upływem terminu 

gwarancji, 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zlecenia realizacji usługi podwykonawcom. 
5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert równowaŜnych. 
6. Miejsce wykonania robót budowlanych – Stary Węgliniec ul. Główna, dz. nr 493 
II. Termin wykonania zamówienia – 06.04.2010 – 25.08.2010r. 
Termin realizacji robót budowlanych – 06.04.2010 – 20.07.2010r. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

Wykonawca musi dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane, niezbędne do podjęcia 
obowiązków o których mowa w pkt. I. zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i która 
spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i archeologicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 



archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 
poz. 1579).  

IV. INFORMACJA O  DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  

1. Kopia uprawnień budowlanych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji 
inspektora nadzoru przedmiotowego zadania. 
2. Aktualny wpis do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 
3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i archeologicznych, a takŜe innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579). 
V. KRYTERIA OCENY OFERT -  najni Ŝsza cena – 100% 
VI. Termin składania ofert: 02.04.2010 r. godz. 9.00 miejsce: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 
Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu ul. Marii Konopnickiej 16 Stary Węgliniec lub 
poczta elektroniczna na adres: ks.krzysztofzadlo@interia.eu 
VII. Osoba do kontaktów z Wykonawcami – Agata Adamczyk tel. 517772272, e-mail: 
aadamc@o2.pl 
 
Projekt jest współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-
2013 
 
Załącznik:  
1. projekt umowy z wykonawca robót budowlanych  
2. przedmiar robót 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
………………………………………. 

                                                                                                                            (miejscowość, data) 
 
 
……………………………………… 
     (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres) 
 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej 
ul. Konopnickiej 16 
Stary Węgliniec  
59-940 WĘGLIENIEC 

 

 

 

 

 

OFERTA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złoŜenia  oferty cenowej na  

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA INWESTYCJI  
RESTAURACJA ZABYTKOWEGO KO ŚCIOŁA P.W. MATKI BOSKIEJ 

SZKAPLERZNEJ W STARYM W ĘGLI ŃCU   
 
 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia, za cenę (…………………...) słownie (………………………………………………..) 
2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu 
do złoŜenia oferty. 
3. Oświadczam , Ŝe zawarte w „Zaproszeniu do złoŜenia oferty” warunki akceptuję i 
zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na w/w 
warunkach. 
4. Oświadczam, iŜ posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
 

……………………………….. 
( podpis upowaŜnionego 
przedstawiciela wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
  

Umowa nr ........................................................(Projekt Umowy) 

W   dniu   ............. 2010r.   w   Węglińcu   została   zawarta   umowa   pomiędzy:    

Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu, ul. M. 
Konopnickiej 16, 59 – 940 Węgliniec, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa 
ks. Krzysztof śądło – Proboszcz  
 
a 
___________________________________________________________________________ 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP.1/10), 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

§ 1 . Zakres umowy. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót obejmujących 
„Restaurację zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym 
Węglińcu”(znak sprawy ZP.1/10), zwanych dalej „przedmiotem umowy”, w tym:  
� rozbiórki; 
usunięcie materiałów z rozbiórki z terenu budowy; 
wymiana elementów drewnianych, impregnacja; 
roboty murarskie; 
tynki; 
izolacje; 
obróbki blacharskie; 
rynny i rury spustowe; 
pokrycie dachu dachówką; 
stolarka drewniana; 
malowanie elewacji; 
instalacja odgromowa; 
rusztowania, zabezpieczenia. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa następująca dokumentacja: 
2.1.   Projekt budowlany sporządzony przez Pracownię Projektową ATA mgr inŜ. Mirosław 
Soczyński; 
2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez  
Pracownię Projektową ATA mgr inŜ. Mirosław Soczyński. 
2.3. Przedmiar robót sporządzony przez Pracownię Projektową ATA mgr inŜ. Mirosław Soczyński. 

 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe otrzymał i zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, 
oraz Ŝe nie wnosi do niej uwag ani zastrzeŜeń. 

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiałów i wyrobów 
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

§ 2. Terminy realizacji umowy. 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 



a) rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu 
budowy, 
b) zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi nie później niŜ 
siedem dni przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy. 
c) zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 20 lipca 2010r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie prowadzenia robót w niedziele i święta w celu udostępnienia 
kościoła wiernym.   

§ 3. Wynagrodzenie. 

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie 

oferty Wykonawcy na kwotę: 
       netto: ………….zł  
       podatek VAT (22%) -……….zł 
       brutto:…………..zł (słownie:………………………………………………………….zł) 
2. Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania  
       przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający dokona odbioru częściowego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury 

częściowej po zakończeniu robót wymienionych w I etapie robót. 
4. NaleŜne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu poszczególnych etapów 

robót.  
5. Fakturę naleŜy wystawić na: 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej  
w Starym Węglińcu 
ul. Marii Konopnickiej 16 
Stary Węgliniec 
59-940 WĘGLINIEC 
e-mail: ks.krzysztofzadlo@interia.eu 

        NIP – 615 – 18 – 95 – 593 
Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót 
potwierdzony przez upowaŜnionych przedstawicieli stron. Zamawiający moŜe odmówić podpisania 
protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót.  
6. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od 

daty doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z 
zastrzeŜeniem § 5 ust. 6. 

§ 4. Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokołu przekazania placu 
budowy, 
b) przekazania terenu budowy w terminie do dnia ______________, w tym udostępnienia 

odpłatnie Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody, energii elektrycznej w zakresie 
niezbędnym do wykonania zamówienia. Sposób rozliczenia za zuŜytą wodę i energię 
elektryczną strony określą w w/w protokole, 

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
d) odbioru robót zanikających i końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w 

przekazaniu do eksploatacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust.2, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami prawa, 



ustanowienia kierownika budowy, którzy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze 
zm.) oraz warunki określone w § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i archeologicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579).  

1.2. protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
1.3. zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyŜszej staranności i 

uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robót 
zabezpieczenia terenu budowy obciąŜają Wykonawcę, 

1.4. wykonania przedmiotu umowy z wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz spełniających parametry 
techniczne określone w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przed uŜyciem wyrobów zobowiązany 
jest do przekazania Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymogów określonych w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na uŜycie 
danych wyrobów, 

1.5. zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciągu 3 dni od daty odbioru 
końcowego robót. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza 
budowy obciąŜają Wykonawcę, 

1.6. przerwania robót na Ŝądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 
zniszczeniem, 

1.7. uzyskania wszystkich uzgodnień potrzebnych do zrealizowania zamówienia, 
1.8. zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub  ulegających zakryciu.  Nie 

zgłoszenie  tych robót inspektorowi  daje podstawę Zamawiającemu do Ŝądania odkrycia robót i 
przywrócenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

1.9. przekazania    Zamawiającemu    w    dniu    zgłoszenia    do    odbioru    dokumentacji 
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru oraz  
dokumentów gwarancyjnych uzyskanych od producentów dotyczących gwarancji, o której 
mowa w § 9 ust. 2, 

1.10. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach 
odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 

1.11. dbania o naleŜyty stan i porządek na terenie budowy, uporządkowania terenu robót. 
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, z 
sumą gwarancyjną nie mniejszą niŜ 250.000,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w całym 
okresie obowiązywania niniejszej umowy do utrzymania lub posiadania nowego ubezpieczenia 
na wymienioną sumę gwarancyjną. Wykonawca doręczy Zamawiającemu odpis polisy w 
zakresie ubezpieczenia, o którym mowa wyŜej, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy 
lub na 10 dni przed upływem okresu dotychczasowego ubezpieczenia. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody 
powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich 
naprawienia w pełnej wysokości. 

 

§ 5. Podwykonawcy. 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową: 
1) osobiście, 
2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie: 

 



2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku 
prawnego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia naleŜnego na 
jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o 
otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i Ŝe z tego tytułu 
podwykonawcy nie będą zgłaszać Ŝadnych roszczeń. 

5. W przypadku wykonywania przez podwykonawców robót rozliczanych przez Wykonawcę 
fakturami częściowymi, złoŜenie oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 5, 
niezbędne jest przy kaŜdorazowym rozliczeniu faktury częściowej. 

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o którym mowa w ustępach 
poprzedzających, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać naleŜność Wykonawcy wynikającą z 
faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu naleŜnemu podwykonawcom, tytułem 
zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec 
Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego ustawowe 
odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie. 

 

§ 6. Dysponowanie zasobami innych podmiotów 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy 

Zgodnie ze złoŜoną ofertą, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie/nie będzie 
polegał na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, określonych w pisemnym 
zobowiązaniu tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej 
umowy. 

§ 7. Przedstawiciele Stron. 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, który działa w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 
ze zm.). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 
jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie są uprawnieni do podejmowania 
w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe powodujące zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 3. 

3. Zamawiający moŜe odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. 
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót bez 
zgody Zamawiającego. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy działający w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 
1118 ze zm.). 

5. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
6. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować 

będzie w imieniu Zamawiającego Proboszcz Parafii ks. Krzysztof śądło lub osoba przez niego 
wyznaczona. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 



niego upowaŜnionym oraz pracownikom organów nadzoru Budowlanego dostępu na teren 
budowy, a takŜe do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 8. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty 
brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj ........................................... zł, w formie 

2. Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni/wygaśnie nie wcześniej niŜ w 
30-stym dniu/ od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, Ŝe przedmiot 
umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu/wygaśnie nie 
wcześniej niŜ w 15-stym dniu/ po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 9. Rękojmia za wady i gwarancja. 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi trzy lata.  
2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego. 

Okres  gwarancji ulega odpowiednio przedłuŜeniu o czas trwania napraw.  Warunki gwarancji określa dokument 
gwarancyjny . 

3. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urządzenia, zgodnie z przedłoŜonymi 
gwarancjami producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niŜ 24 miesiące. 

4. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezaleŜnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru 
przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych. 

 

§ 10. Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust.1 za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust.1 za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 
ust.1. 

 

2.JeŜeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający moŜe dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
za zwłokę w przekazaniu placu budowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust.1 za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 
3 ust.1. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy takŜe po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
niniejszej umowy. 

§ 11. Odbiór robót. 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na trzy dni przed terminem, kiedy 
roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a przedstawiciel 



Zamawiającego powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót. 
2. JeŜeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma 

obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę. 
3. Wykonawca, na Ŝądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne 

dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do 
odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy na nie mniej niŜ 7 dni przed planowanym terminem 
zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru, przez które 
rozumie się takŜe skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów. 

5. JeŜeli Zamawiający stwierdzi, Ŝe przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały 
zakończone, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
ponownego złoŜenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

6. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę skutecznego dokonania odbioru końcowego bez 
wad i usterek. 

7. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót najpóźniej 
w terminie 3 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 4 i 6. 

8. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 
usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót, jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

10. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla dokonania odbioru 
ostatecznego. 

11. Stwierdzone w okresie rękojmi, na podstawie protokółów ujawnienia usterek, usterki lub wady 
Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14-stu dni licząc od dnia otrzymania 
pisemnego ich zgłoszenia. 

12. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w Ŝądanym terminie, Zamawiający po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z 
kwoty wniesionego zabezpieczenia. 

13. JeŜeli usunięcie wad przekracza wartość wniesionego zabezpieczenia Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad 

14. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym takŜe związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie rękojmi, a wskazanych przez Komisję powołaną przez 
Zamawiającego, w protokole odbioru ostatecznego 

15. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 14 dni od powiadomienia 
go przez Wykonawcę o usunięciu wad 

16. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 

a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy 

to: 
- Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 
- Zamawiający  moŜe   odstąpić  od   umowy  lub   Ŝądać  wykonania  przedmiotu odbioru po raz 
drugi. 
18.  W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 dni od jej 
zaistnienia: 
- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
- likwidacji firmy Wykonawcy. 



§ 12. Zmiany w umowie. 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany 
zawartej umowy dotyczące : 

2.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 
 

a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć, 
zagraŜającego Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub groŜącego powstaniem szkody o znacznych 
rozmiarach, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, 
c) działania siły wyŜszej, 
d) z powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron 
e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego 

2.2 wzrostu/obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany 
stawek podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług.  
 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 
Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 
okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 
zmieniającego niniejszą umowę. 

4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moŜe 
nastąpić później niŜ 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 13. Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 
określonych w kodeksie cywilnym, a takŜe w szczególności, gdy: 

3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający 
odstąpił od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części umowy, 

4. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania 
Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 

5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 14 dni. 
 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1, powinno nastąpić - pod rygorem niewaŜności - 
w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 



 

- dokonania odbioru robót przerwanych, 
- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 14. Postanowienia końcowe. 

1. Strony ustalają, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo budowlane. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o kaŜdej zmianie adresu. 
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod 

adres wskazany w niniejszej umowie uwaŜa się za doręczone. 
4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 

Wykonawca Zamawiający 
 
 


