
  
 
 

  

 

DE-WZP.262.3.2017.PG          Warszawa, 18 stycznia 2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i branży 
sanitarnej. 

1. Przedmiot zakupu: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i branży 

sanitarnej przy realizacji zadań remontowych przeprowadzanych w 2017 roku w budynku 

Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie oraz opiniowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących robót budowlanych wykonywanych 

w przedmiotowym budynku, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 (Opis przedmiotu 

zamówienia – formularz cenowy) i na zasadach określonych w załączniku nr 3 (Wzór 

umowy).  

Wykonawca składając ofertę potwierdza, że dysponuje, albo będzie dysponował na etapie 

realizacji zamówienia (tj. nie później niż 1 lutego 2017r.) osobami, posiadającymi niezbędne 

uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) osoba (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w 

branży elektrycznej zobowiązana jest: 

- legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2016 poz. 1725), 

- posiadać uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do krajowego 

rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 

 

b) osoba (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w 

branży sanitarnej zobowiązana jest: 

- legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych kanalizacyjnych, 

- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2016 poz. 1725), 

- posiadać uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do krajowego 

rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 

 



  
 
 

  

 

Uwaga. Dla każdej branży można wskazać po jednej lub więcej osób, z których każda musi 

posiadać wszystkie wymienione uprawnienia. 

 

Zamówienie będzie realizowane 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku. 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2017 r. do godz. 

11:00, w wersji elektronicznej na e-mail: pawel.gola@men.gov.pl  

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

3. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyłącznie kryterium cenowego, tj. 

cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100 %. 
 

4. Wykonawca w ramach oferty składa wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające, że osoby wskazane przez niego w ofercie posiadają 

uprawnienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego. Brak 

przedstawienia tych dokumentów, albo nieuzasadnione opóźnianie się z ich 

przedstawieniem lub podpisaniem umowy zostanie potraktowane jako uchylanie się od 

zawarcia umowy. W takiej sytuacji zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z 

następną ceną ofertową brutto za realizację całego zamówienia. 

 
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest 

aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zastrzega 

sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 
 
 
 

 
 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy, 
2. Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie. 
3. Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1  
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego w branży elektrycznej i branży sanitarnej przy realizacji zadań remontowych 
przeprowadzanych w 2017 roku w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. 
Szucha 25 w Warszawie oraz opiniowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych 
dotyczących robót budowlanych wykonywanych w przedmiotowym budynku, zgodnie art. 25 - 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 
 
Termin świadczenia usługi: od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 
 
W 2017 roku Zamawiający zaplanował do realizacji 6 zadań remontowych (remont sali 
konferencyjnej, korytarza, klatki schodowej, pokoi biurowych, łazienek i pomieszczeń 
piwnicznych) na łączną kwotę ok. 3 000 000,00 zł brutto oraz wykonanie dokumentacji 
technicznej 5 zadań na łączną kwotę ok. 150 000,00 zł brutto. 
 
 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), tj.: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi 
Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania, 

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: 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, 

f)  żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

2) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót, 
3) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych 

i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów 
o realizacji robót budowlanych, 

4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, 
począwszy od dnia rozpoczęcia robót; obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami 
do dziennika budowy, 



  
 
 

  

 

5) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych 
na terenie prac nieprawidłowościach, 

6) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących 
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, 

7) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 
na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz 
o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

8) na etapie realizacji - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych 
lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień 
lub udzielanie wyjaśnień, 

9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie 
od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy 
zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę 
do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego), 

10) przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu 
budowlanego (Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), 

11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
12) sprawdzanie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego, 
13) dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót. 
 
Poza wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej osoba (osoby) pełniąca funkcję 
inspektora nadzoru zobowiązana jest do przybycia na teren budowy w ciągu 
1 dnia roboczego od momentu wystosowania takiego wezwania przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zaopiniowania dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  

 

Załącznik nr 2 
Formularz ofertowy 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: ……..................................................................................... 

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

NIP .................................................... REGON ......................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .......................................................... 

Numer telefonu: (**) ...................................; Numer faksu: (**) ............................................. 

e-mail:  ...................................................................................................................................... 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży 
elektrycznej i branży sanitarnej”, numer DE-WZP.262.3.2017.PG, oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz  wzorem umowy, za cenę:  

 
CENA CAŁKOWITA 

BRUTTO 

/całkowita wartość 
zamówienia, za całość 

realizacji umowy w okresie 
od 01.02.2017-31.12.2017/ 

………….……………………………………. złotych 

(słownie ……………………………………………… 
 
………………….……………………………………) 

 
Uwaga, cena podana w tabeli stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za 
realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to będzie płatne w ratach w wysokości 1/11 
ceny całkowitej brutto miesięcznie, zgodnie z zasadami przyjętymi we wzorze umowy. 

1) Do realizacji umowy jako osobę (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru 

inwestorskiego w branży elektrycznej wskazuję ………………………..……………………….. 

2) Do realizacji umowy jako osoba (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru 

inwestorskiego w branży sanitarnej wskazuję …………………………………………...……….. 

Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 
 

………………………………             ………………..………………………  
                (miejscowość i data)                        ( imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 



  
 
 

  

 

Załącznik nr 3 

 
UMOWA nr MEN/2017/BA/ 

 
Zawarta w Warszawie w dniu …………………..2017 r. pomiędzy:  
 
Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie (00-918) przy 
al. J. Ch. Szucha 25, NIP 7010015610, Regon 000177939 zwanym dalej w treści umowy 
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
Pan Alan Steinbarth – Dyrektor Biura Administracyjnego, 

a 

……………….. zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy 
z osobna „Stroną”. 

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o dokonanie zakupu nr DE-
WZP.262.3.2017.PG w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U z 2015 r., poz. 2164). 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej 

na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i branży sanitarnej przy 
realizacji zadań remontowych przeprowadzanych w 2017 roku w budynku Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie oraz opiniowania dokumentacji 
projektowo - kosztorysowych dotyczących robót budowlanych wykonywanych 
w przedmiotowym budynku. 

2. W 2017 roku Zamawiający zaplanował do realizacji 6 zadań remontowych (remont sali 
konferencyjnej, korytarza, klatki schodowej, pokoi biurowych, łazienek 
i pomieszczeń piwnicznych) na łączną kwotę ok. 3 000 000,00 zł brutto oraz wykonanie 
dokumentacji technicznej 5 zadań na łączną kwotę ok. 150 000,00 zł brutto. 

3. Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektorów będą wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w określonej specjalności, będące członkami właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach 
wpisanych do krajowego rejestru zabytków zgodnie ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać nadzór z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

5. Wykonawca będzie świadczyć usługę w terminie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

6. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), tj.: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi 



  
 
 

  

 

Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania, 

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie 
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: 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, 

f)   żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

2) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót, 

3) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych 
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót 
budowlanych, 

4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania 
nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót; obecność inspektora dokumentowana 
będzie wpisami do dziennika budowy, 

5) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) 
o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach, 

6) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących 
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, 

7) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 
na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o 
zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

8) na etapie realizacji - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych 
lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień 
lub udzielanie wyjaśnień, 

9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie 
od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy 
zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę 
do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego), 

10) przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu 
budowlanego (Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), 



  
 
 

  

 

11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, 

12) sprawdzanie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego, w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, 

13) dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót, w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim 
informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia. 

8. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do przybycia na teren budowy 
w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wystosowania takiego wezwania przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zaopiniowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

10. W ramach wykonywanych obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie może 
zlecać żadnych nieobjętych umowami prac dodatkowych ani uzupełniających, bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

11. Dla kontaktów z Wykonawcą właściwy jest numer telefonu …….…. lub adres email …… 
W razie wątpliwości wszystkie informacje przekazane na ww. adres poczty elektronicznej 
poczytuje się jako dostarczone. 

§ 2 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy wyniesie: ……… zł brutto (słownie: ………). 

2. Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonywania prac 
wymienionych w § 1 ust. 6 stanowić będzie kwotę ….. zł brutto (słownie: ……..). 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z dołu, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany w rachunku/fakturze wystawionej przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowego 
i kompletnego dokumentu księgowego (rachunku/faktury). 

2. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury oraz zapłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie 
prawidłowego wykonania usługi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego – Pana 
Zdzisława Kaczmarka. 

3. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 powyżej lub innego rażącego naruszania przez 
Wykonawcę postanowień umownych, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.  



  
 
 

  

 

§ 5 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 1 ust. 8 i 9, a także za każdy dzień 
opóźnienia w przypadku przekroczenia terminów o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 11, 12 i 13. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% miesięcznego 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 ust. 2, za każdy przypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 1 ust. 6. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% 
maksymalnej wartości umowy brutto (całkowitego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto), określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku 
niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie 
kwot kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 6 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze 
negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiany lub uzupełnienia umowy muszą być dokonane w formie pisemnej w postaci aneksu 
do umowy, pod rygorem nieważności. 

5. Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy” lub „dni robocze” 
będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. W przypadku zaś posługiwania się w niniejszej umowie określeniem „dzień” lub „dni” 
bez przymiotnika roboczy, dotyczyć to będzie dni kalendarzowych. 

6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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