
                                                                                                                 Załącznik nr 3 

 

 
 

 

/projekt/ 

 

UMOWA nr IRŚ/…/2019  

 

Gminą Siemkowice   

z siedzibą Plac Wolności 1,  

98-354 Siemkowice  

reprezentowaną przez: 

Zofię Kotynia – Wójta Gminy Siemkowice 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Grzegorczyk - Namyślak 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a ……………………………………………………………………………..  

zwaną dalej w treści Umowy "Wykonawcą" 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami regulującymi tą problematykę min. ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186 z późn. zm.), nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w gminie Siemkowice” 

2. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanej inwestycji. 

 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. 

 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w okresie realizacji wskazanej inwestycji 

tj. od dnia podpisania umowy do dnia 18.11.2019 roku , z uwzględnieniem obowiązków wynikających  

z § 4. 

 

§4 

1. Inspektor nadzoru w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie  

w szczególności do wykonywania niżej wymienionych czynności: 

1) współdziałanie z wykonawcą przedmiotu zamówienia w zakresie uzyskania najwyższych efektów w 

zakresie wykonanych zapisów umownych; 

2) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

inwestycji zgodnie z projektem, dokumentacją techniczną, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, 

sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, 

3) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, 

4) sprawdzanie i odbiór wszystkich robót będących przedmiotem umowy, 

5) kontrola zgodności wykonanych robót z projektem technicznym oraz umowami wykonawczymi, 

6) kontrola i nadzór na sprawami BHP i ochrony środowiska, 

7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, 
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8) wskazanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i 

potwierdzenie ich usunięcia, 

9) zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonanych na danych 

nieruchomościach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia, 

10) wydawanie kierownikowi budowy poleceń określonych w obowiązujących przepisach, 

11) obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy  

w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, jednak nie rzadziej niż raz 

w tygodniu, 

12) uczestnictwo w czynnościach odbioru robót, 

13) przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się 

posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć, 

14) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej 

inwestycji, 

15) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji 

zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, 

16) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość 

oraz prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz zaistnieniu okoliczności 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

17) na etapie realizacji – zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub 

Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielenie 

wyjaśnień,  

18) pomoc w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów i materiałów wymaganych przez organy 

administracji publicznej, 

19) sprawdzanie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego, 

20) wykonawca (inspektor nadzoru) zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zgodnie z art. 25 i 26 Prawa 

budowlanego – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019, poz. 1186) 

 

§5 

1.  Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej 

wysokości ……………… zł. brutto (słownie …….…………………. złotych w tym obowiązujący podatek 

VAT w wysokości ………………. %,     co     stanowi     kwotę ………………………. zł (słownie: 

…………………………………..złotych) 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w pkt 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3.  Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia fakturami częściowymi wystawionymi po odbiorach 

częściowych. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi etapowo: płatności będą dokonywane 

częściowo proporcjonalnie do odebranego zakresu prac. 

4. W przypadku braku uwag rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT po wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy określonym w §1. 

5. Należność uregulowana zostanie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 

14 dni od daty przedłożenia faktury, po uprzednim jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu do zapłaty. 

 

§6 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

wykonywanych czynności. Odpowiedzialność ta obejmuje tak szkodę rzeczywistą jak i ewentualnie 

wszelkie utracone korzyści. 

2. Wykonawca odpowiada - jak za własne - za działania osób, bądź podmiotów, którymi się posługuje, w 

tym również za działania skierowanych na budowę osób. 
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§7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 

ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni. 

b) Jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty, sprzeczny z umową i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków. 

c) W razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości lub wszczęcia postępowania 

układowego. 

d) Jeżeli wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. W tym przypadku wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie wykonane 

czynności na dzień odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) Jeżeli Zamawiający nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 

ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni. 

b) Jeżeli Zamawiający wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania 

Wykonawcy nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacyjny realizacji usługi według stanu na dzień odstąpienia. 

b) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru realizacji usługi przerwanej oraz zapłaty 

wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą 

stosowane w następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

c) w przypadku opóźnień Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających m.in. z zapisów §4, nie 

uczestniczeniu w spotkaniach roboczych oraz załatwienia spraw omawianych na spotkaniach roboczych 

zapisanych w notatkach służbowych lub protokołach, Zamawiający może naliczyć kary umowne w 

wysokości po 200 zł za każdy dzień opóźnienia– lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

5. Kary umowne mogą być kumulowane. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z 

należnego mu wynagrodzenia. 

6. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości pełnej szkody, obejmującej tak szkodę rzeczywistą jak i ewentualnie 

wszelkie utracone korzyści.  

 

§8 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, z wyjątkiem zmian: 

a) zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na zmiany będące następstwem okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego polegające na wstrzymaniu robót, koniecznością usunięcia błędów lub 

wprowadzeniem zmian projektowych, odmową wydania przez podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień. 

b) zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały wskazane w 
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ofercie Wykonawcy - z powodu wystąpienia okoliczności losowych (śmierci, choroby, zmiany 

pracodawcy). W takim przypadku Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające 

konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże osoby o wymaganych kwalifikacjach. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy i normy Prawa Budowlanego. 

 

§10 

Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11 

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy w trakcie jej obowiązywania lub po jej 

zakończeniu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd powszechny miejscowy i rzeczowo właściwy ze względu 

na siedzibę Zamawiającego 

§12 

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych 

postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która 

w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby 

zawarły takie postanowienie. 

 

§13 

1. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy 

2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                                    Wykonawca 

 

 

……………………………….                                       ……………………….. 

   


