
UMOWA Nr …./2019 

zawarta w dniu …………………………………2019 r.   

pomiędzy Gminą Skoroszyce z siedzibą w Skoroszycach przy ul. Powstańców Śląskich 17, 

reprezentowaną przez Barbarę Dybczak – Wójta Gminy Skoroszyce, przy kontrasygnacie 

Jadwigi Piela – Skarbnika Gminy Skoroszyce 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 

Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) podczas realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Sidzinie. Etap II (część 1). Przebudowa ul. Radziechowskiej w 

Sidzinie”.”  

2. Wykonawca ustala, że koordynatorem całej umowy jest …………………………….  

3. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa umowa z Wykonawcą robót 

budowlanych. 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektorów nadzoru pełnić będą: 

1) ……………………………– uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – 

inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, numer uprawnień.  

2) ……………………………- uprawnienia w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej 

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, numer uprawnień.  

3) ………………………… - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej 

w zakresie dróg, numer uprawnień, 

 którzy posiadają uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania 

 budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia. 

 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 pkt. 2 – 3  

niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  



3. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 

pkt. 2 – 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 pkt. 2 – 3 niniejszego paragrafu, 

nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania 

określone w przepisach dla pełnienia danej funkcji.  

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 

pkt. 2 – 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych 

osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego z zachowaniem wymogu 

określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

§ 3 

1. Zakres obowiązków określa art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 

Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.). W szczególności do obowiązków inspektora nadzoru 

należy:  

− reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

− sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a 

w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,  

− sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

− uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,  

− przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu,  

− potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,  

− kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z 

Wykonawcą robót 

− kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z 

Wykonawcą robót, zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy dot. udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Skoroszyce (nr umowy 00026-65150-UM0800020/16) w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 



wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii, oraz zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki finansowej z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.   

2. Inspektor nadzoru jako koordynator zapewni we własnym zakresie nadzór we 

wszystkich wymaganych specjalnościach tj.: 

a. sanitarnej,  

b. elektrycznej, 

c. drogowej. 

3. Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

będzie należało:  

− finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy,  

− dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek,  

− odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek,  

− współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów,  

− udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych.  

4. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 

finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje 

wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zleceniodawcę. Wyjątkiem 

od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w 

umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę 

budowlaną. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru najpóźniej do dnia 

ostatecznego odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych przez firmę 

(Wykonawcę robót)……………………………… 

§ 5 

Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kwotę w 

wysokości …………………………… złotych brutto, słownie złotych: …………………….  

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku odstąpienia od 

umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto.  



2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych  w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto.  

3. W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym. 

§ 7 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

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

stron. 

 

 

Zamawiający                                                                            Wykonawca 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 

 

 

 

 

 


