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Za cznik nr 5

UMOWA NR BGK ……./2014 (projekt umowy)

zawarta w dniu …………….. w Urz dzie Miasta i Gminy w W chocku, pomi dzy:
Gmin  W chock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, zwan  dalej Zamawiaj cym,
w imieniu której dzia a:
……………………………………………………… – …………………………………………………………………………………..….
a
……………………………………………………………….……………………………...…., reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
zwanym dalej Wykonawc  (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

strony zawieraj  umow  o nast puj cej tre ci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie
inwestycji pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi

2. Zakres us ug sprawowany b dzie zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez
Zamawiaj cego w zapytaniu ofertowym, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
…………. stanowi cej za cznik do umowy.

3. Wykonawca reprezentuje Zamawiaj cegona budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno ci jej realizacji z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania
i  odbioru  robót  -  opracowanymi  przez  Pracowni  Projektow  arch.  Justyna  Turli ska-
Górzny z siedzib  Nie ywi  104 77-300 Cz uchów, pozwoleniem na budow  – Decyzja
672/13 Starosty Starachowickiego z dnia 09.12.2010 r. wydan  w sprawie znak:
BK.I.6740.2.63.2013.JM, obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak
i umowami wi cymi Zamawiaj cego z innymi uczestnikami budowy.

§ 2
Sk ad zespo u nadzoruj cego

1. Wykonawca wyznacza do pe nienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego zespó
Inspektorów nadzoru w sk adzie:
1.1. Inspektor nadzoru bran y konstrukcyjno – budowlanej – koordynator pracy zespo u

inspektorów: ………………….………………………….............................… nr telefonu ……..……..…,
 1.2.  Inspektor nadzoru bran y sanitarnej: ………………………….………..… nr telefonu ……….…......,

1.3. Inspektor nadzoru bran y elektrycznej: …………….…………………….. nr telefonu ………......…,
1.4. Inspektor nadzoru bran y drogowej: ………….……………………………. nr telefonu …………….. .

2. Obj cie funkcji inspektora nadzoru oraz podj cie funkcji koordynacyjnych, jak równie
zmiany w sprawowaniu funkcji i czynno ci w toku realizacji budowy powinny by
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

§ 3
Zakres praw i obowi zków Wykonawcy

1. W okresie poprzedzaj cym realizacj  budowy:
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1.1. W dniu podpisania umowy z enie Zamawiaj cemu o wiadczenia zespo u
inspektorów nadzoru (na druku urz dowym), o podj ciu obowi zków inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z za czeniem kopii odpowiednich uprawnie
i aktualnego za wiadczenia  o przynale no ci do izby in ynierów budownictwa.

1.2. Dok adne zaznajomienie si  z dokumentacj  projektow , warunkami pozwolenia na
budow , jak równie  z terenem, jego uzbrojeniem, istniej cymi urz dzeniami.

1.3. Zapoznanie si  z tre ci  umów cz cych Zamawiaj cego, dotycz cych przedmiotowej
inwestycji celem w ciwego reprezentowania interesów Zamawiaj cegoprzy
wykonywaniu tych umów.

1.4. Protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych, przy
wspó udziale Zamawiaj cego.

1.5. Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego z onego przez
wykonawc  robót budowlanych, opracowanego na podstawie kosztorysu ofertowego
wykonawcy, oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiaj cego, w terminie do 4 dniroboczych
od daty otrzymania.

1.6. Dopilnowanie, aby przed rozpocz ciem robót budowlanych, wykonawca robót
budowlanych zamontowa  tablic  informacyjn , dot. budowy.

2. W okresie realizacji budowy:
2.1. Dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez s by geodezyjne.
2.2. Prowadzenie nadzoru nad prawid owym przebiegiem robót, zgodnie z umow  zawart

z wykonawc  robót budowlanych oraz zaakceptowanym przez Zamawiaj cego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.3. Rozstrzyganie w tpliwo ci natury technicznej powsta ych w toku prowadzonych robót
a w razie potrzeby zaci ganie opinii autora projektu.

 2.4. Koordynacja robót poszczególnych bran .
2.5. Udzia  oraz protoko owanie, ka dorazowo w razie konieczno ci wynikaj cej z sytuacji

zaistnia ej na placu budowy, narad koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiaj cego.

2.6. Dokonywanie kontroli budowy - co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji
robót z nadzorowanej bran y oraz potwierdzanie swojej obecno ci i dokonanych
czynno ci stosownymi wpisami w dzienniku budowy.

2.7. Przedk adanie, na danie Zamawiaj cego, pisemnego sprawozdania z przebiegu robót
budowlanych, ich zgodno ci z obowi zuj cym harmonogramem. W przypadku
stwierdzenia opó nienia w realizacji robót, niezw oczne powiadomienie
Zamawiaj cegoo zaistnia ym fakcie.

2.8. Nadzór nad aktualizacj  harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku realizacji
niezgodnej z harmonogramem, uzgodnienie harmonogramów.

2.9. Przekazywanie pisemnej informacji o ewentualnych problemach napotkanych
w trakcie realizacji robót, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych
w okresach zak adanych w harmonogramie wraz z podaniem powodów odst pienia od
realizacji poszczególnych robót lub wskazaniem przyczyn uniemo liwiaj cych
realizacj .

2.10.Kontrolowanie budowy stosownie do tempa prowadzonych robót oraz bezwzgl dnie
w przypadkach awaryjnych, a tak e na ka de wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiaj cego. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci w prowadzonych robotach,
fakt ten nale y odnotowa  w dzienniku budowy, wskazuj c sposób ich usuni cia.
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Potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy, usuni cia stwierdzonych niezgodno ci
wpisanych przez Kierownika budowy.

2.11. Sprawdzanie jako ci wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególno ci zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

 2.12.  Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urz dze .
2.13. Koordynowanie prac wykonawcy przedmiotowej inwestycji z innymi uczestnikami

budowy tj. operatorami i zarz dcami sieci.
2.14. Sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie aby roboty budowlane zlecone

przez Zamawiaj cego by y prowadzone tylko przez wykonawc  robót budowlanych
orazpodwykonawców, z którymi zosta y zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, a tak e danie usuni cia z placu budowy osób niekompetentnych,
nieupowa nionych oraz informowanie o tym na pi mie Zamawiaj cego.

2.15. Prowadzenie bie cej kontroli prawid owo ci zabezpieczenia przez Wykonawc
materia ów, urz dze  oraz budowy.

2.16. Potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zap aty wynagrodzenia Wykonawcy
robót.

3. W zakresie zmiany umowy wykonawcy robót budowlanych lub zmian w stosunku do
projektu:

 3.1. Sprawdzenie czy umowa z wykonawc  robót budowlanych przewiduje tak  zmian .
3.2. Inspektor nadzoru ma obowi zek, przed uzgodnieniem zmian w stosunku do projektu

lub umowy z wykonawc  robót budowlanych, poda  kto jest wnioskodawc  zmiany,
powód zmiany, uzyska  zgod  Zamawiaj cego oraz projektanta.

4.  W zakresie robót dodatkowych lub zamiennych:
4.1.  Niezw oczne informowanie Zamawiaj cego o konieczno ci wykonania robót

dodatkowych lub zamiennych. Bez zgody Zamawiaj cego, Wykonawca nie jest
upowa niony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania
robót dodatkowych, poza robotami wynikaj cymi z konieczno ci zapobie enia
bezpo redniemu niebezpiecze stwu. Konieczno  wykonania robót dodatkowych lub
robót zamiennych musi mie  odzwierciedlenie w dzienniku budowy lub w protokole z
narady roboczej i protokole konieczno ci.

4.2. Ustalenie zakresu rzeczowego robót zamiennych i dodatkowych.
4.3. Podpisywanie protoko ów konieczno ci wykonania robót dodatkowych lub

zamiennych.
4.4. Odpowiedzialno  za prawid owe sporz dzenie protoko u konieczno ci. Zatwierdzony

przez Zamawiaj cegoprotokó  stanowi podstaw  do zlecenia wykonania tych robót.
4.5. Sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne lub dotycz ce ograniczenia

zakresu robót, w terminie 5 dniroboczych od daty dostarczenia kosztorysów przez
Wykonawc . Zatwierdzanie prawid owo sporz dzonych kosztorysów.

4.6. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówie  publicznych odno nie ustalania
zakresu i warto ci robót dodatkowych temu samemu wykonawcy.

4.7.  Nadzorowanie robót dodatkowych i zamiennych, je li takie wyst pi .
5. W zakresie odbiorów robót i fakturowania robót:

5.1. Ustalenie zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robót budowlanych
podlegaj cych fakturowaniu oraz potwierdzenie procentu zaawansowania robót
w  protokole  stanu  zaawansowania  rzeczowo-finansowego  robót,  w  terminie  5  dni
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roboczych, liczonych od dnia dostarczenia dokumentów rozliczeniowych przez
wykonawc  robót budowlanych.

5.2. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót zgodne z postanowieniami umowy wi cej
Zamawiaj cego z wykonawc  robót budowlanych, oraz przyj tymi w dokumentacji
technicznej rozwi zaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi.

5.3.  Sprawdzanie i odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych, najpó niej w ci gu 3
dni roboczychod zg oszenia ich przez Kierownika budowy, zapisem w dzienniku
budowy.

5.4. Uczestniczenie we wszystkich czynno ciach odbiorowych wykonanych robót,
ko cz cych si  dopuszczeniem do u ytkowania przez organ nadzoru budowlanego.

6. Zako czenie lub przerwanie realizacji budowy:
6.1. Potwierdzenie w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o gotowo ci przedmiotu

umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu, w ci gu 5 dni kalendarzowych licz c
od daty wpisu Wykonawcy.

6.2. Stwierdzanie aktualnego stanu robót (rzeczowo – finansowego), w razie przerwy
w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba, ustalania ilo ci, jako ci
i warto ci robót w zakresie niezb dnym do rozlicze  z Zamawiaj cym.

6.3. Sprawdzenie kompletno ci i poprawno ci dokumentacji powykonawczej –
wiadczenie Wykonawcy (Inspektora nadzoru).

7. Wykonawca nie mo e bez pisemnej zgody Zamawiaj cego powierzy  wykonania cz ci
us ug Podwykonawcom.

8. Ponadto Wykonawca upowa niony jest:
8.1. Wydawa  kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone

wpisem do dziennika budowy, dotycz ce: usuni cia nieprawid owo ci lub zagro ,
wykonania prób lub bada , tak e wymagaj cych odkrycia robót lub elementów
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotycz cych prowadzonych robót
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urz dze  technicznych.

8.2.  da  od  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  dokonania  poprawek  b
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a tak e wstrzymania dalszych
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mog a wywo  zagro enie

 spowodowa  niedopuszczaln  niezgodno  z projektem lub pozwoleniem na
budow .

9. Wykonawca zobowi zany jest do udzia u w przegl dach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,
w terminach wyznaczonych przez Zamawiaj cego.

§ 4
Obowi zki Zamawiaj cego

1. Do obowi zków Zamawiaj cegonale y przekazanie Wykonawcy nast puj cych
dokumentów:projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz ze specyfikacj
techniczn  wykonania i odbioru robót, kserokopii umów wi cych Zamawiaj cego,
kserokopii kosztorysów ofertowych oraz zap ata wynagrodzenia.

2.  Przedstawicielem Zamawiaj cego na budowie jest: ………………………………..…………………………

§ 5
Termin wykonania zamówienia
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1. Terminem rozpocz cia przez Wykonawc  prac okre lonych w § 1 jest dzie  przekazania placu
budowy dla Wykonawcy robót budowlanych.

2. Planowany termin zako czenia robót budowlanych ustalony jest na dzie
31 grudnia 2014 roku.

3. Dat  zako czenia sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala si  nie wcze niej ni  do odbioru
ko cowego inwestycji i uzyskania pozwolenia na u ytkowanie obiektu.

§ 6
Wynagrodzenie i zap ata wynagrodzenia

1. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego okre lonego w niniejszej umowie, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie rycza towe brutto w kwocie ……………… z  (s ownie:
…………………………),  w tym podatek VAT …% w kwocie ………………...…… z .

2. Rozliczenie wynagrodzenia b dzie nast powa o fakturami cz ciowymi, wystawianymi
przez Wykonawc  nie cz ciej ni  raz na kwarta . Protoko y stanu zaawansowania
rzeczowo-finansowego robót, podpisane przez wykonawc  robót budowlanych,
Inspektorów nadzoru poszczególnych bran  oraz zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
stanowi  podstaw  do wystawienia przez Wykonawc  faktur cz ciowych.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Kwota faktury cz ciowej wyliczana b dzie w stosunku procentowym od ca ci

wynagrodzenia, proporcjonalnie do warto ci odbieranych robót budowlanych.
5. Za dat  przed enia faktury uwa a si  dzie  wp ywu do Zamawiaj cego.
6. Termin  p atno ci  faktur  ustala  si  do  30  dni  licz c  od  daty  wp ywu  do  Urz du  Miasta

i Gminy w W chocku prawid owo wystawionej faktury. P atno  nast pi przelewem na
konto Wykonawcy podane na fakturze.

7. W przypadku opó nienia przez Zamawiaj cego zap aty faktur w ustalonym w pkt. 6
terminie p atno ci, Wykonawca mo e domaga  si  zap aty odsetek ustawowych.

8.  Za dzie  zap aty uwa a si  dzie  obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego.

§ 7
Odpowiedzialno  i kary umowne

1. Strony ustalaj , i  form  odszkodowania stanowi  b  kary umowne naliczone przez
Zamawiaj cego z tytu u:

a) nieusprawiedliwionej nieobecno ci na placu budowy w terminach okre lonych w
niniejszej umowie lub w przypadku wezwania przez Zamawiaj cego - w wysoko ci
2%  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1  za  ka de
zdarzenie.

b) niedotrzymywania terminów wyznaczonych przez Zamawiaj cego, na
przygotowanie dokumentów i udzielanie wyja nie  w zwi zku z czynno ciami,
o  których  mowa  w  §  3  -  w  wysoko ci  2  %  wynagrodzenia  umownego  brutto,
o którym mowa w § 6 ust. 1 za ka de zdarzenie.

2. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown , za odst pienie od umowy z przyczyn
zale nych od Wykonawcy – w wysoko ci 20% wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 6
ust. 1.

3. Wykonawca upowa nia Zamawiaj cego do potr cenia kar umownych z nale nego mu
wynagrodzenia.

4. Zastrzega si  prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego na zasadach ogólnych,
je eli szkoda by aby wy sza od zastrze onych kar umownych.
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5. Niezale nie od odpowiedzialno ci zawodowej Wykonawca ponosi  b dzie wzgl dem
Zamawiaj cego odpowiedzialno  materialn  za szkody wynik e z nienale ytego
wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8
Umowne prawo odst pienia od umowy

1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie podj wiadczenia us ugi, pomimo wezwania Zamawiaj cego

wyznaczaj cego termin na jej podj cie, lub przerwa  bez uzasadnienia wiadczenie
us ugi i przerwa ta trwa d ej ni  14 kolejnych dni kalendarzowych.

2) Wykonawca wiadczy us ugi w sposób niezgodny z niniejsz  umow .
3) Wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y

w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy –
odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od
powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach.

W ww. wypadkach Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia nale nego mu
z tytu u wykonania cz ci umowy.

2. Niniejsza umowa mo e zosta  rozwi zana przez ka  ze stron, w przypadku ra cego
naruszenia obowi zków przez drug  stron .

3. Odst pienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2  powinno nast pi  w formie pisemnej
pod rygorem niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

§ 9
Zmiana umowy

1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do
tre ci oferty, w nast puj cych przypadkach:
1)  Zmiana strony umowy, tj. jako nast pstwo prawne wynikaj ce z odr bnych przepisów.
2)  Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, wynikaj ce ze zmiany terminu

wykonania robót budowlanych.
3) Zmiany wysoko ci wynagrodzenia, w przypadku zmiany w obowi zuj cych przepisach,

je eli zgodnie z nimi konieczne b dzie dostosowanie tre ci umowy do aktualnego stanu
prawnego, np. zmiana stawki VAT.

4)  Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
osoby legitymuj ce si  co najmniej równowa nym do wiadczeniem, wykszta ceniem
i kwalifikacjami, o których mowa w zapytaniu ofertowym,je eli zmiana tych osób stanie
si  konieczna z przyczyn niezale nych od Wykonawcy lub Zamawiaj cy za da od
Wykonawcy zmiany tych osób, które nie wykonuj  nale ycie swoich obowi zków
wynikaj cych z umowy.

2. Nie stanowi  zmian umowy:
1)  zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego),
2)  zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony,
3)  utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywo anych w tre ci umowy, w ka dym

takim przypadku Strony maj  obowi zek stosowania si  do obowi zuj cych
w danym czasie aktów prawa.

Powy sze zmiany dokonywane s  w drodze jednostronnego pisemnego o wiadczenia
danej Strony i wywo uj  skutek od dnia dor czenia go drugiej Stronie.
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3. Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci niniejszej umowy, wymagaj  aneksu sporz dzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci, z zastrze eniem ust. 2.

§ 10
Postanowienia ko cowe

1.  Wszelkie spory, mog ce wynikn  z tytu u realizacji niniejszej umowy, b  rozstrzygane
przez s d w ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj cego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  zastosowanie maj  przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz inne przepisy prawne w ciwe
w przedmiocie niniejszej umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Post powania Cywilnego.

§ 11
1. Umow  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiaj cego i

1 egz. dla Wykonawcy.
2. Oferta Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe, stanowi  integraln  cz  niniejszej umowy.

ZAMAWIAJ CY: WYKONAWCA:

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

przy kontrasygnacie:


