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       Załącznik nr 3- projekt umowy 

 

UMOWA Nr …/2017 
 

o pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica – etap Vd: ulica Parkowa” zawarta w 
dniu  ……………………………. pomiędzy: 
 
Gminą Jemielnica mającą siedzibę: 
47-133 JEMIELNICA 
ul. Strzelecka 67 
którą reprezentuje: 
Marcin Wycisło – Wójt Gminy 
zwanym w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM „ 

a 

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

zwanym w dalszej części umowy „NADZORUJĄCYM”  

zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§1  

 

1. Zamawiający zleca Nadzorującemu pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica  
etap Vd – ulica Parkowa. Zakres rzeczowy nadzoru został określony w zapytaniu 
ofertowym stanowiącym wraz z ofertą z dnia …….. załącznik nr 1 do umowy.  

2. Nadzorujący przyjmuje pełnienie obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru 
inwestorskiego określonego przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - 
Prawo Budowlane , a ponadto: 
a) reprezentowanie inwestora na budowie w zakresie sprawowania kontroli 

zgodności inwestycji z projektem, decyzjami, przepisami i obowiązującymi 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową  oraz warunkami umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie 
zapisów przedmiotowych dokumentów a w szczególności: 

- nadzór nad terminowością realizacji zadania w zakresie dotrzymania 
terminów  umownych zakończenia zadania. 

- kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót 
koniecznych  do odbioru. 

c) sprawdzanie i odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
e) potwierdzanie faktur wykonawcy do zapłaty, 
f) rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanych robót, 
g) uczestnictwo w naradach budowlanych organizowanych przez Zamawiającego, 
h) rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych na budowie, 
i) udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje współfinansujące 

zadanie, 
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j) monitorowanie i weryfikowanie podmiotów wykonujących roboty tak, aby były 
one wykonywane wyłącznie przez wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł 
umowę, zaś w przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców aby 
były to wyłącznie podmioty zgłoszone i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga aby przy wykonaniu zamówienia uczestniczyła 
przynajmniej: 
a) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie pozwalającym na 

nadzorowanie robót związanych z budową sieci sanitarnych,  
b) jedna osoba posiadającą uprawnienia  budowlane w zakresie pozwalającym na 

nadzorowanie robot związanych  z  odbudową dróg po robotach 
kanalizacyjnych. 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień wraz z aktualnym 
zaświadczeniem przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia jeżeli wykonawca wykazał osoby którymi będzie 
dysponował. 

4. Wykonawca oświadcz, że zawiera umowy ze zleceniobiorcami / zatrudnia 
pracowników /  nie zatrudnia pracowników i nie zawiera umów ze zleceniobiorcami 
(skreślić zgodnie z oświadczeniem wykonawcy).  

 
§2  

1. Za wykonane czynności nadzoru inwestorskiego Nadzorujący otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości  …………………….. zł  wraz podatkiem VAT 
(słownie:…………………….). 

2. Wynagrodzenie Zamawiający będzie płacił przelewem na konto Nadzorującego na 
podstawie faktur lub rachunków wystawionych w oparciu o zatwierdzone przez 
Zamawiającego do zapłaty wartości brutto faktur Wykonawcy robot, odpowiednio 
do stopnia zaawansowania robót względnie wartości zatwierdzonych do odbioru 
robót proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania  

3. Płatności regulowane będą w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie 
Zamawiającego. Wartość faktur  częściowych na może przekroczyć 70 % wartości 
Umowy 

4. Nadzorujący nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

 
§3 

1. Nadzorujący będzie pełnił swoje obowiązki począwszy od daty przekazania placu 
budowy Wykonawcy robót - do czasu odbioru gwarancyjnego robót, wraz z 
usunięciem usterek i wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego, oraz usterek  
i wad powstałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Planowany okres realizacji  budowy: sierpień ÷ listopad 2017 r 
3. Zamawiający wymaga obecności nadzorującego na budowie co najmniej trzy razy 

w tygodniu oraz na każdorazowe wezwanie do 12 godzin od wezwania. 
4. Dokumentem stwierdzającym pobyt Inspektora na budowie oraz treść jego 

zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy lub pisemne 
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potwierdzenie pobytu przez Zamawiającego. 
 
 

§4 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów roboczych   
z Nadzorującym i rozliczeń budowy są pracownicy Urzędu Gminy Jemielnica 
………………………………………. 
 

 

§5 

1. Rozwiązanie umowy przez każdą ze stron wymaga zachowania 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia i naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia jeżeli 
Nadzorujący: 

1) nie przystąpi do wykonywania swoich obowiązków przez okres dłuższy niż 
7 dni od daty przekazania placu budowy, 

2) swoje obowiązki będzie wykonywał z rażącą niestarannością lub przerwie 
ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po jej 
stronie skutkuje prawem drugiej strony do naliczenia kar umownych w wysokości 
20 % wartości wynagrodzenia należnego Nadzorującemu. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. Dotyczy to również środków pozabudżetowych, 
które miały być pozyskane na realizację tej Inwestycji, 
a utracone na skutek nie wykonania przedmiotu umowy. 

5. W przypadkach spornych strony zobowiązują się do wykorzystania możliwości 
polubownego rozwiązania sporu, zanim podejmą postępowanie karne lub 
procesowe. 

 
 

§6 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego 
 

§7 
 

1. Wszelkie zmiany ustaleń niniejszej umowy mogą być wprowadzone na piśmie za 
zgodą obu stron na podstawie aneksu do niniejszej umowy.  

2. Strona dążąca do zmiany umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów 
uzasadniających zmianę.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 

b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek 

działania siły wyższej, 
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c) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a 

mających istotny wpływ na realizację umowy,  

d) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 

e) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego, 

f) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

 

§8 
 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 
 

§9 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 

 
 
NADZORUJĄCY      ZAMAWIAJĄCY 


