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W Z Ó R  

Umowa nr …………………….. 

zawarta w dniu ……………………….. r. roku w Barzkowicach, 

 

pomiędzy: 

Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 

73-134 Barzkowice 2, NIP: 854-00-16-836, Regon: 001047305,  

reprezentowanym przez Adama Kalinowskiego - Dyrektora,  

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a  

 

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

……………………………………………………………………………………………………. 
ul. ……………………., NIP: …………………………………, Regon ………………………..,  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

zwanymi dalej każda z osobna Stroną i razem Stronami, 

 

o następującej treści: 

    

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „II Etap Przebudowa budynku szkoleniowego 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - I piętro”, w 

systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 
2. Zakres zadania objętego nadzorem określony jest w Programie funkcjonalno – użytkowym, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zapytaniu ofertowym AG.2001.6.2018 

oraz ofercie Wykonawcy z dnia ……………………………. r.   
3. W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1332 t.j. z późn. zm.).w tym w 

szczególności:  

1) Udział w przekazaniu placu budowy. 

2) Prowadzenie stałej kontroli  prowadzonych robót budowlanych, w szczególności ich 

jakości, terminowości, zgodności z dokumentacją i użycia właściwych materiałów oraz 

wydawania bieżących instrukcji lub poleceń. Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień 

umowy. Sporządzanie i potwierdzanie na piśmie instrukcji i poleceń.  

3) Czynny udział w odbiorach robót zanikowych oraz odbiorach poszczególnych etapów  

prac. 

4) Prowadzenie odbiorów prac zanikowych lub ulegających zakryciu. Dokonywanie wpisów 

w dziennik budowy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich zgłoszenia przez 

wykonawcę. 

5) Weryfikacja dokumentów (atestów, świadectw jakości) materiałów przed wbudowaniem. 

6) Potwierdzenie wbudowania materiałów oraz podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do 

użycia materiałów posiadających atest producenta. 

7) Z uwagi na prowadzenie prac w wielu pomieszczeniach jednocześnie przy udziale dużej 

grupy pracowników, zachodzi konieczność pobytu na budowie minimum 3 razy w 

tygodniu, co umożliwi dotrzymanie zapisów zawartych w punkcie od 2) do 6). 

8) Udział w naradach roboczych raz w tygodniu przy udziale inwestora i wykonawcy  oraz 

sporządza protokołów z narad. 

9) Prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń dotyczących wykonanych robót. 
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10) Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur częściowych, oraz końcowej pod kątem zgodności 

z  harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

11) Udział przy próbach instalacji oraz potwierdzenie właściwych ich działań. 

12) Kontrolowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymanie porządku 

podczas realizacji inwestycji. 

13) Udział w odbiorach prac dotyczących robót instalacyjnych:  

a) Sieci wodno-kanalizacyjne, sieci grzewczej, 

b) Sieci wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, 

c) Instalacji i urządzeń elektrycznych oraz energoelektrycznych (sieć instalacji IT, WiFi, SAP, 

alarmy, wewnętrzne instalacje elektryczne). 

14) Bieżące prowadzenie dziennika budowy poprzez dokonywanie wpisów faktycznie 

wykonanych robót, stwierdzanie wad oraz potwierdzanie faktu  ich usunięcia.   

15) Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, 

odbiorami i zakończeniem robót. 

16) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

17) Udział w ewentualnych odbiorach: Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w 

Stargardzie  oraz  Powiatowej Straży Pożarnej  w Stargardzie. 

18) Stwierdzenie zakończenia robót wpisem w dzienniku budowy, sprawdzenie kompletności i 

prawidłowości wymaganej dokumentacji  wykonawczej jak i powykonawczej oraz 

przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; 

19) Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na 

zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek  w okresie 

gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez 

dodatkowego wynagrodzenia 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań objętych umową z należytą starannością, 

wynikającą z zawodowego świadczenia usług, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, uprawnienia oraz  

środki finansowe do  realizacji  prac objętych umową.   

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia w branży: 

wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, instalacji i urządzeń 

elektrycznych oraz energoelektrycznych. 

4. Zastrzega się, że Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z 

umowy na osoby trzecie. 

5. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru, o którym mowa w § 1 

umowy, zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz za należytą staranność wykonywanych robót, jej właściwą organizację, 

bezpieczeństwo i jakość.  

 

§ 3 

1. Inspektor nadzoru jest, w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową,  

przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą o 

wykonanie zadania wymienionego w § 1, co do zgodności jego wykonania z przepisami 

Ustawy Prawo budowlane i z treścią umowy zawartej z wykonawcą zadania.  
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2. Inspektor nadzoru wykonywać będzie powierzone mu zadanie w czasie trwania umowy na 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – I piętro,  

Nr …………… z dnia  …………………………….. r.  

3. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych 

wyznacza się Barbarę Brygman.  

4.  Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby:  

a) Inspektor nadzoru w branży …………………………………………………. . 

b) Inspektor nadzoru w branży …………………… ……………………………. 

 

§ 4 

1. Nadzór będzie wykonywany w okresie od podpisania umowy i złożenia oświadczenia o 

podjęciu obowiązków Inspektora nadzoru i przekazania placu budowy do zakończenia 

zadania, przez co należy rozumieć łączne spełnienie następujących warunków: dokonanie 

przez Zamawiającego odbioru końcowego i całkowite rozliczenie zadania wymienionego w 

§ 1.  

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, 

aby była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu oraz na 

wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki. Każdorazowy pobyt 

Inspektora na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

 

§ 5 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za faktycznie wykonane usługi, w 

wysokości………………. zł (słownie:…………………….złotych) netto plus podatek VAT 

w obowiązującej stawce 23 %, co daje wynagrodzenie brutto w wysokości 

……………………………. zł.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu umowy na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty doręczenia 

faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

3. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

pełnieniem nadzoru nad realizacją zadania, w tym koszty przejazdów, diet i ewentualnych 

noclegów a także ryzyko związane z niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie: 

a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

30 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) za mniejszą liczbę pobytów na budowie niż trzy razy w tygodniu lub nieobecność na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za 

każde naruszenie.  

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą płatne na podstawie not księgowych 

wystawionych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich doręczenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługujące mu 

wynagrodzenia. 

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania za szkodę 

przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub    

nienależytego  wykonania zobowiązania.   
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§ 7 

1. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uzasadniającej 

niemożność pobytu na budowie, Wykonawca może zwolnić się z obowiązku zapłaty kary 

umownej wyznaczając Inspektora zastępczego, posiadającego uprawnienia budowlane 

właściwe dla nadzorowanego zadania i pisemnie upoważniając go do wykonywania 

czynności Inspektora zastępczego, powiadamiając o tym Zamawiającego.  

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Inspektora 

nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w 

pełnej wysokości.  

3. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez  

Wykonawcę Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy, składając  

pisemne oświadczenie.  

 

§ 8 

1. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa Zamawiającemu  

przysługuje prawo odstąpienia  od  umowy w  przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie 

wykonywania umowy, wykonuje umowę nienależycie, i pomimo wezwania Wykonawcy i 

wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, nie zmienił sposobu wykonania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności        

i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. 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 14 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz jej załączników wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.  

3. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

 

Zamawiający                                                         Wykonawca 

 


