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UMOWA  NR ............................... 

 

zawarta w dniu ………… 2018 r. w Iwoniczu-Zdroju pomiędzy: 

Gminą Iwonicz-Zdrój, ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną  przez:  

Pana  Witolda  Kocaja – Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój  

przy kontrasygnacie  

Pana Janusza Turka  – Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój 

a 

Panem ……………………………… zamieszkałym w …………………………………………… 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą". 
 

 W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o zamówienie w trybie zapytania ofertowego, strony zgodnie postanawiają: 

§ 1  

Przedmiot umowy. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

1. Przedmiotem umowy są usługi nadzoru budowlanego, w zakresie świadczenia usług związanych                   
z nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa basenu miejskiego wraz                      
z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju. Zadanie nr 1: 
„Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                             
z ramienia Zamawiającego przy zadaniu inwestycyjnym, o którym mowa w ust 1., m.in.: w branży 
konstrukcyjno-budowlanej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru 
inwestorskiego z ramienia Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, w branży sanitarnej                          
i w branży elektrycznej, zgodnie z zakresem obowiązków określonym w umowie. 

3. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:  

I. Etap realizacji budowy: 

1) prowadzenia od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego, profesjonalnego     
i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym 
zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz odrębnych 
obowiązków nałożonych przez Zamawiającego, a zwłaszcza sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji inwestycji z dokumentacją budowlaną oraz przedmiarem, kosztorysem robót                   
i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) współpraca z Zamawiającym zapewniająca sprawną, zgodną z dokumentacją projektową             
i pozwoleniem na budowę obsługę realizacji zadania, odbioru i rozliczenia; 

3) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót terenu budowy oraz 
wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w umowie na roboty niezbędnych do ich 
realizacji; 

4) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów       
i podjęcia działań zaradczych; 

5) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót oraz wbudowywanych elementów i wyrobów budowlanych, zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji budowlanej oraz praktyką inżynierską         
i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń       
i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

Załącznik nr 4 
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6) stawianie się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od 
powiadomienia, a w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania w ciągu 6 godzin; 

7) na żądanie Zamawiającego lub według potrzeb własnych zwołuje, uczestniczy i prowadzi narady 
koordynacyjne dotyczące postępu, jakości i terminów robót, w których udział biorą 
przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację umowy na roboty (Wykonawca 
robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - koordynator, jednostka realizująca projekt, projektant 
oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego wg potrzeb) oraz udziału w sporządzaniu notatek, 
protokołów i innych dokumentów z przebiegu narad; 

8) prowadzenie bieżącej kontroli wykonania umowy na roboty ogólnobudowlane, monitorowania 
postępu rzeczowego robót; 

9) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz utrzymania porządku na terenie budowy; 

10) kontrolę wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną; 

11) dokonywanie do dziennika budowy wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 
znaczenie dla właściwego wykonania robót oraz wydawanie Wykonawcy robót poleceń 
potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, a 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; 

12) udzielania Wykonawcy robót – w uzgodnieniu z Zamawiającym – wszelkich dostępnych 
informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót; 

13) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji 
ruchu; 

14) opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót w zakresie podwykonawstwa     
i rekomendowanie Zamawiającemu podwykonawców do akceptacji, 

15) ścisłej współpracy z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego      
i uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz 
powiadamiania Zamawiającego i projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
błędów, braków, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacjach 
projektowych; 

16) żądanie od kierownika budowy lub kierownika 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 budowlanym, pozwoleniem na budowę, przedmiarem 
robót lub zapisami umowy; 

17) kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego (łącznie                
z wnioskiem o zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych); 

18) decydowania o sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy do momentu 
przyjazdu służb archeologicznych. 

19) proponowania sporządzania zmian w dokumentacji budowlanej, które mogą okazać się 
konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

20) zatwierdzania materiałów budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów niezgodnych             
z dokumentacją techniczną, zapisami umowy na roboty, uszkodzonych lub nie posiadających 
wymaganych certyfikatów; 

21) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów (dotyczy terenu budowy); 

22) stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót; 

23) dokonywanie bieżących kontroli zagęszczenia gruntu, potwierdzonych wpisem w prowadzonym 
przez Wykonawcę rejestrze; 

24) ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawcy robót oraz odnotowaniem w dzienniku budowy; 
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25) polecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 
wątpliwość, co do ich jakości; 

26) akceptowania wyników badań przeprowadzonych w laboratoriach oraz metody ich wykonania; 

27) kontroli i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

28) dokonywania obmiaru wykonanych robót; 

29) sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawcę robót kompletnych dokumentacji 
powykonawczych; weryfikacja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

30) uczestniczenia w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach urządzeń                  
i wyposażenia oraz w odbiorach technicznych; 

31) dokonywania odbiorów technicznych robót – sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych 
robót (protokół częściowego wykonania i odbioru robót lub innych dokumentów), będących 
podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę robót; 

32) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją projektową,   
a stanem faktycznym na terenie budowy; 

33) wnioskowania o akceptację propozycji Wykonawcy robót odnośnie zmiany w kadrze Wykonawcy 
robót odpowiedzialnej za kierowanie robotami (na inne niż wskazane w ofercie). 

34) uczestniczenia w rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska             
w odniesieniu do nich; 

35) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania przez Wykonawcę ewentualnych robót 
dodatkowych lub zamiennych oraz sporządzanie protokołów konieczności z przedmiarami robót, 
kosztorysami inwestorskimi do robót dodatkowych i zamiennych, uczestniczenie w negocjacjach 
z Wykonawcą robót oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie; 

36) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów Wykonawcy na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne 
i nieprzewidziane umową podstawową; 

37) sprawdzania wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz 
określania zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz niezwłocznego 
powiadamiania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji; 

38) dokonywanie odbiorów technicznych wszystkich robót, objętych umowami przed przystąpieniem 
do komisyjnego odbioru końcowego. 

39) przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, atestów, świadczeń jakości i wyników prób 
zastosowanych materiałów, zaświadczeń właściwych organów i ich zatwierdzenia wymaganych 
do odbioru, dostarczeniu ich przed wyznaczonym przez Zamawiającego odbiorem oraz 
uczestnictwo w odbiorze robót. 

40) rozliczenia umowy o roboty budowlane, również w przypadku jej wypowiedzenia; 

41) udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń wywołanych realizacją 
Projektu; 

42) informowanie o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz podejmowanych 
działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych; 

Powyższe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczą również ewentualnych zamówień 

dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień 

publicznych. 

II. Etap po zakończeniu robót budowlanych: 

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej jako koordynator w uzgodnieniu                       

z poszczególnymi inspektorami branż sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z weryfikacją i akceptacją wszelkich 

niezbędnych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę. 

W okresie gwarancji / okresie rękojmi do inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało m. in.: 
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1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 

2) nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

3) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych inwestycji do czasu upływu 5 letniej gwarancji (nie 
częściej niż co 12 miesięcy), 

4) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, 

5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, w negocjacjach mediacyjnych lub arbitrażowych, 
dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 

6) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 
odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów oraz 
udział w odbiorze pogwarancyjnym; 

7) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów, przygotowanych przez Wykonawców 
robót po zakończeniu robót; 

8) sporządzenie protokołu odbioru ostatecznego robót 

4. Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia 
robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. 

5. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu 
Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym 
zapisem. Inspektorzy mają prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności, wyłącznie                
w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. 

6. Podczas nieobecności jakiegokolwiek inspektora z listy, przedstawionej w ofercie, wynikającej           
z okresu wakacyjnego lub choroby, Koordynator ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały 
okres założonej pracy Inspektora dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót umownych oraz w celu 
zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez 
Zamawiającego. 

7. Wymieniony przez Zamawiającego wykaz inspektorów nadzoru przewidzianych do realizacji 
przedsięwzięcia nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego i skutecznego wypełnienia zobowiązań 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego, 
a koordynator czynności inspektorów jest odpowiedzialny za jego prawidłowy dobór. 

8. Wykonawca użyje najlepszej wiedzy i umiejętności oraz dochowa należytej staranności dla 
wypełnienia swoich obowiązków przewidzianych Umową i gwarantuje podejmowanie takich działań, 
które nie zakłócą terminowego wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych i zakończenia 
Inwestycji, w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

9. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli usług i czynności wykonywanych przez 
Wykonawcę pod kątem przestrzegania przez niego Umowy oraz procedur i uregulowań 
wewnętrznych między Stronami, a także żądania prawidłowego ich wykonania, a Wykonawca jest 
zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia takiej kontroli. 

10. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług i czynności, Zamawiający prześle 
Wykonawcy upomnienie i wyznaczy mu termin usunięcia nieprawidłowości, a Wykonawca będzie 
zobowiązany zastosować się do takiego upomnienia.  

11. Ponadto, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Zamawiającemu, w terminie wskazanym w wezwaniu, aktualnego zaświadczenia przynależności  do 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Niedostarczenie ww. dokumentów zostanie potraktowane 
jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający  wymaga  przedłożenia w/w    
dokumentów w  formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 

12. Ponadto, Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia Usług jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie, że nie pozostaje z Wykonawcą robót budowlanych w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności Wykonawcy lub który 
uniemożliwiałaby należytą ochronę interesów Zamawiającego, bądź prowadziłaby do konfliktu 
interesów z interesami Zamawiającego. 
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13. W przypadku zaistnienia takiego stosunku prawnego lub faktycznego w okresie obowiązywania 
Umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o zaistnieniu 
takiego faktu. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku będzie traktowane jako rażące 
naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym i uprawnia Zamawiającego do naliczenia 
kary umownej. 

14. W przypadku zmian kosztorysowych w trakcie realizacji inwestycji (roboty zamienne, zamówienia 
dodatkowe) powodujących zwiększenie zakresu prac, Wykonawcy z tego tytułu nie będzie 
przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.  

15. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie będzie miał prawa do: 

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy na roboty bez uzgodnienia             
z Zamawiającym, 

2) zwolnienia Wykonawcy robót z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności wynikającej        
z Umowy na roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

3) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawcy robót lub przekazania robót innym 
Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych kontraktach, bez uzgodnienia        
z Zamawiającym, 

4) polecenia Wykonawcy robót wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

5) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym 
w szczególności z Prawem zamówień publicznych, Prawem budowlanym oraz Kodeksem 
cywilnym. 

16. Przedmiot zamówienia powinien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności z: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) 
i jej przepisów wykonawczych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót 
budowlanych, 

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 
1232 z późn. zm.), 

3) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), 

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa             
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), 

5) ustawą Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) oraz z aktami 
wykonawczymi do niej, w szczególności rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki 
społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 
89 poz. 828 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z dnia 20 lipca 2005 
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 
poz. 1189), 

6) ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
oraz z aktami wykonawczymi do niej, 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 z póżń. Zm.)), 

8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod         
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 
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18. Powołane w ust. 16 przepisy prawne oraz inne przepisy prawa dotyczące realizacji robót 
budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 
prawnego w tym zakresie. 

1) Przedmiot umowy powinien być w szczególności realizowany zgodnie z: 

2) Projektem budowlanym i wykonawczym; 

3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

4) Przedmiarami robót, 

5) Wszelkimi pozwoleniami i uzgodnieniami 

6) Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7) Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

8) Postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym istotnymi 
postanowieniami umowy, jak również zgodnie z najistotniejszymi warunkami umowy zawartej      
w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
„Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój” 

9) Ofertą Wykonawcy. 

§ 2  

Termin realizacji przedmiotu umowy. Gwarancja jakości i rękojmi za wady 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 
zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa 
basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju. 
Zadanie nr 1: „Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem 
terenu” przez cały okres realizacji ww. zadania inwestycyjnego, którego termin odbioru końcowego 
przewiduje się do dnia 20.04.2019 r. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie ze względu na przedłużenie się terminu 
realizacji robót budowlanych, udzielenia robót dodatkowych itp.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy robót budowlanych, nad którymi wykonywany będzie nadzór 
inwestorski z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego 
robót budowlanych „bez zastrzeżeń”.  

4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót budowlanych, nad którymi wykonywany będzie nadzór 
inwestorski zostanie rozszerzona przez udzielenie 84 miesięcznej gwarancji za wady fizyczne 
każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy        
z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji 
producenta.  

§ 3   

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego rozliczania 

1. Za   wykonanie    przedmiotu    umowy   Strony   ustalają   wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 
………....  zł brutto (słownie złotych brutto: …………………. 00/100).    

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
Umowy. 

3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały 
okres obowiązywania umowy. 

4. Usługi świadczone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń", tj. wykonywanie 
czynności wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na roboty budowlane na 
okres 84 miesięcy, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do 
oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi, będą realizowane w ramach wynagrodzenia,         
o którym mowa w ust. 1. Za usługi te nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
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5. W przypadku zmian kosztorysowych w trakcie realizacji inwestycji (roboty zamienne, zamówienia 
dodatkowe) powodujących zwiększenie zakresu prac, Wykonawcy z tego tytułu nie będzie 
przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Płatność będzie dokonana przelewem na podstawie faktury VAT/rachunku, w terminie do 30 dni od 
daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego na konto wskazane przez 
Wykonawcę we fakturze/rachunku. 

7. Rozliczanie usługi odbędzie się jedną fakturą końcową. Ostateczne rozliczenie nastąpi po 
zakończeniu robót budowlanych objętych nadzorem po podpisaniu końcowego protokołu odbioru 
przedmiotu umowy „bez zastrzeżeń". 

8. Faktura VAT/rachunek będzie wystawiony przez Wykonawcę na Gmina Iwonicz-Zdrój, ul. Aleja 
Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, NIP 684-235-69-47. 

9. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W przypadku opóźnienia Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, liczone 
od dnia następującego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

§ 4   

Przedstawiciele Stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia stałego nadzoru realizacji zadania inwestycyjnego. 
Ponadto, inspektorzy nadzoru inwestorskiego w każdy dzień roboczy na każde wezwanie 
koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego muszą stawić się na budowie 
w terminach określonych w § 1 ust. 3 pkt 6. 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

3. W sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, którymi są: 

1) ze strony Zamawiajacego – Robert Niemczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury Gminy Iwonicz-
Zdrój  (koordynacja bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy); 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej (koordynator zespołu):…………………                       
tel… …………………….., e-mail:………………………….; 

b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej: …………………………………………………………. 
tel… …………………….., e-mail:………………………….; 

c) Inspektor nadzoru branży elektrycznej: …………………………………………………………., 
tel… …………………….., e-mail:………………………….; 

4. W przypadku, gdy jedna ze Stron zmieni dane zawarte w ust. 3 Umowy lub zmieni swojego 
przedstawiciela, to ma ona obowiązek powiadomić o tej zmianie drugą Stronę na piśmie pod rygorem 
uznania doręczenia na ostatni wskazany adres za skuteczne. Powyższa zmiana nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca użyje najlepszej wiedzy i umiejętności oraz dochowa należytej staranności dla 
wypełnienia swoich obowiązków przewidzianych Umową i gwarantuje podejmowanie takich działań, 
które nie zakłócą terminowego wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych i zakończenia 
Inwestycji, w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób wskazanych w ofercie 
przetargowej, dokładając należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego 
działalności.  

7. Osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy, wykazane w ofercie, nie mogą zostać 
zmienione w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie poszczególnych osób wraz                        
z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrażenia pisemnej zgody przez 
Zamawiającego. W przypadku zmiany osób, Wykonawca wraz z pisemną informacją                        
o proponowanej zmianie i dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
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proponowanych osób przedkłada także oświadczenia i zaświadczenia o których mowa w art. 12 ust. 
7 oraz w art. 41 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane. 

8. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy będzie dysponował osobami o kwalifikacjach 
warunkujących prawidłową realizację umowy. 

9. Zamawiający w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków lub niemożności wykonywania 
pracy przez danego inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać jego usunięcia i zmiany na 
inną osobę. 

10. Podczas nieobecności jakiejkolwiek osoby, z osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,  
wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo dla 
uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych. W przypadku zastępstwa, Wykonawca wraz       
z pisemną informacją o proponowanej   zmianie   i   dokumentami   potwierdzającymi   kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie proponowanych osób przedkłada także oświadczenia i zaświadczenia    
o których mowa w art. 12 ust. 7 oraz w art. 41 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane. 

§ 5   

Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 
ust. 1. 

2. Za każdą nieuzasadnioną nieobecność danego inspektora nadzoru inwestorskiego na naradzie 
organizowanej na budowie, Zamawiający każdorazowo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 0,1% 
kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1. Trzykrotna nieobecność inspektorów nadzoru inwestorskiego 
na naradzie lub na budowie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary 
umownej, o której mowa w ust. 2, 

3. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji usługi objętej Umową powyżej 3 dni Zamawiający jest 
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej      
w   § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od daty w której Wykonawca winien 
był rozpocząć realizację usługi objętej Umową. 

4. W przypadku nieobecności danego inspektora nadzoru inwestorskiego podczas zgłoszonych przez 
Wykonawcę robót budowlanych odbiorów robót w danej branży lub w przypadku nieuczestniczenia 
w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie 84 miesięcy po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń" Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, za 
każdy dzień nieobecności. Trzykrotna nieobecność inspektorów nadzoru inwestorskiego na 
zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych odbiorach robót uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w ust, 2. 

5 W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 10, gdy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 
usunięcie nieprawidłowości, a Wykonawca nie dochowa wyznaczonego terminu, Zamawiający jest 
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej w    
§ 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od daty w której Wykonawca winien był 
wykonać daną czynność. 

6. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z kwot 
przekazywanych Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury/rachunku. 

7. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych lub potrącenia ich z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

§ 6  

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 2-5.  Zmiana umowy                
z naruszeniem niniejszego przepisu podlega unieważnieniu. 
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2. W przypadku, gdy zaistnieją opóźnienia powstałe bez winy Zamawiającego lub inne okoliczności na 
które nie miał wpływu, Zamawiający zmieni termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy            
o okres opóźnienia – Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zmiana 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w szczególności, jeżeli 
podczas realizacji inwestycji nastąpią poniższe przypadki: 

1) Konieczność udzielenia zamówień dodatkowych Wykonawcy robót budowlanych, 

2) Wystąpienie nieprzewidywalnych wad lub braków w dokumentacji projektowej, 

3) Działanie siły wyższej, wystąpienie klęski żywiołowej, wystąpienie warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót lub inne zdarzenie nadzwyczajne trudne do przewidzenia 
w chwili podpisania umowy, a mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót, 

4) Wystąpią zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, 
których następstwem będzie opóźnienie w realizacji inwestycji, 

5) Działania organów administracyjnych, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo 
terminów wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwoleń itp., których następstwem 
będzie opóźnienie w realizacji inwestycji, 

6) Wystąpią zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu niniejszej 
umowy, który ma wpływ na realizację umowy, 

3. W przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, Strony dostosują stawkę podatku 
VAT do obowiązujących przepisów prawa i ustalą wartość przedmiotu umowy w oparciu                     
o zmienioną stawkę podatku. 

4. W przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, Strony dostosują 
zapisy umowy do obowiązujących przepisów prawa w wymaganym zakresie. 

5. Zmiana osobowa może nastąpić w przypadku zmiany składu osób wskazanych przez Wykonawcę   
w ofercie – wykazie osób, które uczestniczą w wykonywaniu przedmiotu umowy, na inne                  
w przypadku o którym mowa w § 4 umowy. Powyższe zmiany będą wymagały pisemnego aneksu 
do umowy. 

6. Zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z Umową lub wykonuje je w sposób nienależyty     
i pomimo wezwania Zamawiającego nie realizuje swoich obowiązków wynikających z Umowy w 
sposób prawidłowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli po jednokrotnym 
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym 
terminie, Wykonawca nie zacznie wykonywać swoich usług zgodnie z Umową, 

2) W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w § 1 ust. 12, § 1 ust. 14, w § 10 ust. 1. 

3) W przypadku jeżeli Wykonawca powierzył realizację całości lub części Umowy osobie trzeciej       
z naruszeniem postanowień Umowy, 

4) W przypadku jeżeli Wykonawca porzucił wykonywanie Umowy lub odmówił zapłaty kar 
umownych. W takim przypadku, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu, 
jeżeli po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia 
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Wykonawca nie zacznie realizować Umowy 
należycie lub nie przystąpi do usunięcia skutków nienależytego wykonywania Umowy, 

5) W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, 

6) W przypadku odstąpienia od realizacji inwestycji lub ograniczenia jej zakresu Zamawiający może 
odstąpić od umowy. Rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o procentowe zaawansowanie 
finansowe robót objętych nadzorem (wystawionych faktur przez Wykonawcę robót). 

§8  
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Postanowienia końcowe 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży              
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie zadania, 
Wykonawca odpowiada jak za własne. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,        
w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także przepisy  ustawy 
Prawo budowlane, Prawo energetyczne. 

5. Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, strony oddają pod 
rozstrzygniecie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Każda ze 
stronic umowy została parafowana przez każdą ze stron. 

 

 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 


