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Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do 

przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez 
Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów w SIWZ 

 

- WZÓR - 

U M O W A     NR  …………../GT/2020 
O  PEŁNIENIE  NADZORU  INWESTORSKIEGO   

 
zawarta w dniu  ………………………….. r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 
pomiędzy: 

 
Gminą Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , zwanym w dalszej  części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną  przez: 

- Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza  
 

a 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………… (kod miasta) przy ul. ......................................... 

wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………… 

REGON: ……………. NIP: …………………… 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………… - …………………………………………………… 
2. …………………………………… - …………………………………………………… 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

 
albo 

 
Panem/Panią …………………………………………………………………………………… 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą  

„………………………………………………………………………………” 
w ……………………………………………………… (kod miasta) przy ul. ......................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
REGON: ………………..   NIP: ……………………….. 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

 

albo 
 

Panem/Panią ………………………… 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 
„……….”, przy ul. ……….. kod ……………; wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 

REGON: ……………..  NIP: ……………….. 

Panem/Panią …………………… 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 
„………..” przy ul. …………. kod …………..; wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 

REGON: ……….…  NIP: …………… 

 
działającymi w formie spółki cywilnej pod nazwą „…………………..” s.c. z siedzibą w ………………… (kod miasta) przy 

ul. ……………………………., 
REGON: …………………………… NIP: ……………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pismo z dnia .......................... , Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się 
wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w następującym zakresie: 

 
 



 

 

§ 1. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca- „Nadzór inwestorski” przyjmuje do wykonania PEŁNIENIE 

KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE 

GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”  

w następującym zakresie: 

1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych obejmuje kompleksowy nadzór 

inwestorski wraz z koordynowaniem wykonania niezbędnych badań kontrolnych i oceną ich wyników oraz w 

okresie gwarancyjnym. Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się zapewnienie nadzoru nad realizacją 

wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla wykonania w/w zadania oraz w razie potrzeby, powołania zespołu 

składającego się z osób/Inspektorów posiadających stosowne uprawnienia budowlane (dla poszczególnych 

branż), oraz zapewnienie udziału tych osób w przeglądach i ewentualnych odbiorach robót w okresie 

gwarancyjnym na wykonane roboty budowlane.  

2. W razie potrzeby Wykonawca ma zapewnić swoim Inspektorom branżowym niezbędne wsparcie i pomoc 

techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego sprawowania nadzoru, w tym 

np. specjalisty ds. materiałowych, ds. rozliczeń, ds. ochrony środowiska. Nadzór inwestorski obejmuje także 

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją umowy na roboty budowlane. 

3. Do zadań Wykonawcy (nadzoru inwestorskiego) w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: 

3.1 przestrzeganie podstawowych obowiązków i uprawnień inspektora oraz przepisów formalno-prawnych 

podstawy jego działalności, które określają art.17 i 18 oraz art.25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1186 ze zm.) między innymi: sprawdzanie i odbiór robót budowlanych 

ulegających zakryciu lub zanikających); kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na 
rozbiórkę, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem konserwatorskim, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; potwierdzanie 

faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 
urządzeń i przewodów kominowych; udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywania ich do użytkowania 
 

3.2 żądanie od kierownika budowy wykonania jego poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych 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 
 

3.3 żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie (bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska) bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę (istotne odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę) 

 
3.4 wydawanie poleceń kierownikowi budowy, jednak wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy 

 
3.5 reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

3.6 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu 
zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych lub nie posiadających właściwych atestów i niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie 

 
4.    Do obowiązków Wykonawcy (nadzoru inwestorskiego) w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: 

 
4.1  dołożenie należytej staranności w celu osiągnięcia zamierzonego przez zleceniodawcę rezultatu 

 

4.2 szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem, umową na roboty budowlane i wytycznymi dotyczącymi realizacji inwestycji 

 
4.3 udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy 

 

 
 



 

 

4.4 zapewnienie nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dla robót instalacyjnych oraz 
konstrukcyjno-budowlanych, oraz przy usuwaniu kolizji z urządzeniami obcymi (n.p. wodociąg, 

telekomunikacja, energetyka, kanalizacja deszczowa i sanitarna) 
 

4.5 organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót 
przez Wykonawcę oraz zapewnienie Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w każdym czasie 

kontakt telefoniczny, mailowy lub/i faksowy 

 
4.6 zapewnienie nadzoru w godzinach pracy Wykonawcy robót budowlanych, także w przypadku 

wprowadzenia dodatkowych godzin i dni pracy 
 

4.6 obecność na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego lub 

Wykonawcy robót budowlanych w czasie trwania umowy 
 

4.7  zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
BHP 

 
4.8 zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę 

robót budowlanych na placu budowy 

 
4.9 udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorach gwarancyjnych 

 
4.10 sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót, oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji 

technicznych, które przyjął do opracowania Wykonawca robót w przypadku wystąpienia robót zamiennych 

 
4.11 w razie zaistnienia potrzeby akceptacja zaktualizowanego harmonogramu robót w zakresie skrócenia 

względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania  
 

4.12 kontrola zgodności realizacji robót z harmonogramem, informowanie Zamawiającego o opóźnieniach w 
realizacji i przerwach w prowadzeniu robót oraz wezwanie Wykonawcy robót budowlanych do przedstawienia 

programu naprawczego niwelujące niezgodności, zatwierdzenie go i kontrola jego wykonania 

 
4.13 opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiającego (w ciągu czterech 

<4> dni od daty ich zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie: 
a) pominięcie jakiejś roboty, 

b) wykonania robót dodatkowych, 

c) zmiany kolejności robót 
d) zmiany terminu wykonania robót (w ciągu pięciu <5> dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę) 

e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 
f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla – 

zgodnej z umową realizacji robót. 

Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej – w postaci protokołów 
konieczności zawierających uzasadnienie, odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg 

sprawy, dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do 
Zamawiającego 

 
4.14 w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających oraz zamiennych dla 

robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy (inspektora) jest weryfikacja, opiniowanie i przedstawianie do 

akceptacji Zamawiającego następujących materiałów: 
a) Protokoły konieczności sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych zawierające opinię i uzasadnienie 

formalne i rzeczowe wykonania robót wraz z odniesieniem do zastosowania ustawy Pzp, z dołączoną w 
zależności od potrzeb niezbędną dokumentacją na proponowane przez Wykonawcę robót budowlanych roboty 

dodatkowe i zamienne lub uzupełniające, w tym określenie skutków finansowych 

b) Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawcę robót     
budowlanych roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające 

c) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego lub/i weryfikacja kosztorysu opracowanego przez wykonawcę 
robót 

 
4.15 ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych 

 

4.16 kontrola bezpośrednia robót z częstotliwością zapewniającą skuteczność nadzoru tj. min 3 razy w 
tygodniu od poniedziałku do piątku oraz przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego, a także – w 

uzasadnionych przypadkach – Wykonawcy.  



 

4.17 przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych o zakończeniu robót, dokonanie w tym samym dniu 

potwierdzenia ich zakończenia na budowie oraz skontrolowanie operatu kolaudacyjnego w terminie siedmiu 
<7> dni od daty dostarczenia ich przez Wykonawcę i po zaaprobowaniu operatu, powiadomienie 

Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego 
 

4.18  udział w pracach komisji odbioru ostatecznego powołanej przez Zamawiającego i sporządzenie 
tabelarycznej listą wad i usterek i innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia protokołu odbioru 

ostatecznego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego 

 
4.19 opiniowanie wniosków w sprawach spornych i roszczeń stron umowy dotyczących robót 

 
4.20 dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w okresie zimowym 

(jeżeli dotyczy) oraz w przypadku wypowiedzenia umowy 

 
4.21 rozliczenia zadania inwestycyjnego w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem 

inwentaryzacji 
 

4.22 sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego oraz 
bieżącej kontroli robót przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi 

inwestycji, z rejestrowaniem kontroli w Dzienniku Budowy 

 
4.23 zweryfikować kwalifikacje zespołów roboczych i personelu kierowniczego na zgodność z wymaganiami 

przepisów, zweryfikować dokumenty potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami, zweryfikować harmonogram badań i pomiarów 

kontrolnych Wykonawcy pod względem rodzaju i ilości dla każdego asortymentu Robót i Materiałów, w 

stosunku do wymagań przepisów i warunków technicznych 
 

4.24 zatwierdzanie receptur i urządzeń technologicznych niezbędnych do realizacji robót (np. rusztowania, 
pomosty, drogi i stanowiska technologiczne zapewniające dostęp do robót, podpory montażowe i inne) 

 
4.25 zatwierdzanie wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i 

źródeł pochodzenia 

 
4.26 prowadzenie systematycznej kontroli cech jakościowych elementów robót i wbudowywanych materiałów 

w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych,  
 

4.27 egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań 

niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy robót 
 

4.28 kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót 

 

4.29 kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, wytwórni betonu i mas bitumicznych w celu 
sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania 

 
4.30 inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy 

wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium własnoręcznym podpisem 
 

4.31 w przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Wykonawca (inspektor 

nadzoru) w porozumieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest do zlecenia niezależnemu Laboratorium 
wykonanie badań dodatkowych 

 
4.32  jeżeli wyniki badań zlecone dodatkowo przez Wykonawcę (Inspektora nadzoru) wykażą, że:  

°  materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi 

normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca robót budowlanych,  

°  materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowiązujących norm i 

aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

4.33 uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

 
4.34 nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i 

dokonywanie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, protokolarnych 
odbiorów ich usunięcia 



 

4.35 oraz pozostałe, nie ujęte powyżej obowiązki wynikające z zobowiązań umownych w szczególności 

prowadzenie nadzoru inwestorskiego w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 

4.36 oraz pozostałe, nie ujęte powyżej obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. 
 

5.     Zakres planowanych usług i robót jaki wykona wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót 
budowlanych a jaki będzie podlegał nadzorowi; dla zadania pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” określa 

dokumentacja techniczna dla której uzyskano pozwolenie na rozbiórkę 7/19 z dnia 22.01.2019, decyzja 

pozwolenie na budowę nr 79/19 z dnia 20.02.2019 r, pozwolenie konserwatorskie nr 872/N/2017 wraz z 
prolongatą ważności decyzji nr 1196/N/2019 oraz SIWZ i umowa. 

 
§ 2. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

innymi dokumentami określonymi w § 1. W imieniu „nadzoru inwestorskiego” funkcję inspektora nadzoru 
koordynującego pełnić będzie : 

 
1.1  ………………………. - uprawnienia nr …………………………………..- branża drogowa- Inspektor wiodący 

Pomocniczo funkcję inspektora nadzoru dla: 
 

1.2   branży ogólnobudowlanej, pełnić będzie: Pan/Pani…………………………………… - uprawnienia nr            

…………………………………  
 

1.3 branży elektrycznej, pełnić będzie: Pan/Pani…………………………………………… – uprawnienia nr 
…………………………………… 

 

       1.4   branży instalacyjnej, pełnić będzie:  Pan/Pani……………………………………… - uprawnienia nr 
…………………………………  

 
1.5 branży telekomunikacyjnej, pełnić będzie: Pan/Pani…………………………………………… – uprawnienia nr 

…………………………………… 
 

-   Wymagania o których mowa w  art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tj. Dz.U.2014 poz. 1446 ze zm.) tj.: przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach 
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, spełnia – Pan/Pani ………………………………………………….. 

 

2.   Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę (Nadzór Inwestorski) na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia zastępowanych przez nie osób określonego w Ofercie Wykonawcy i wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 

 
§3. 

1. Termin realizacji umowy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia 
30.06.2022 r. lecz nie krócej niż do dnia odbioru końcowego zadania i do momentu ostatecznego rozliczenia 

z Wykonawcą robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym zaproponowanym w ofercie przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 
 

2.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć, a w szczególności gdy: 

2.1 zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy i mające wpływ na zakres lub 

okres obowiązywania umowy, 
2.2  wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur 

administracyjnych, mających wpływ na okres obowiązywania umowy, a nie wynikających z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy (Nadzoru Inwestorskiego). 

2.3  wystąpiła jakakolwiek sytuacja mająca wpływ na zmianę okresu obowiązywania umowy i została ona 
opisana w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia 

2.4 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
3.    W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 2, zmiana okresu określonego   

w § 3 ust. 1 następuje tylko o taką liczbę dni, jaką wynosi rzeczywisty czas trwania tej okoliczności. 



 

§ 4 . 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do nie przyjmowania  zarówno dla siebie , jak i dla osób bliskich, jakichkolwiek 
korzyści oferowanych mu przez osoby trzecie w związku z wykonywaną przez niego pracą, przy czym za korzyść 

uważać się będzie jakiekolwiek przysporzenie o charakterze materialnym lub niematerialnym. 
 

2. W przypadku gdy Wykonawcy  złożona zostanie obietnica wręczenia korzyści , o której mowa w ustępie 
poprzednim , bez względu na sposób jej wyrażenia i przekazania, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego poinformowania o takim fakcie Zamawiającego. 

 
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości , iż naruszenie obowiązków , wynikających z ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, będzie skutkowało jego odpowiedzialnością dyscyplinarną , odszkodowawczą oraz karną. Strony 
zgodnie przyjmują , iż wskazane obowiązki mają dla Wykonawcy charakter podstawowy.  

 

 
§ 5. 

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego wynosi brutto 
…………………………………zł  

       słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł. 

  
2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany przez władzę 

ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania 

Umowy wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), wartość niezapłaconego wynagrodzenia umownego 

brutto ulega zmianie, w ten sposób, iż obejmie ono podatek od towarów i usług (VAT) w zmienionej wysokości.  

3. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie także w przypadku, gdy zmianie ulegną: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę lub 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i że nie zostały one zrekompensowane w 

wyniku waloryzacji cen, o której mowa w ust.2. 

 

4. Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będzie wykazania przez 

Wykonawcę za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób zmiana przepisów wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku o zmianę 

wynagrodzenia, szczegółową kalkulację kosztów obrazujących wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz 

dowodów potwierdzających założenia, na których te kalkulacje się opierają. Ponieważ wymienione wskaźniki 

dotyczą ewidentnie kosztów osobowych, kalkulacja taka powinna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów w 

odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę (przed i po zmianie).  
Zamawiający dokona weryfikacji wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia. W przypadku gdy kalkulacje nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany 

cen jednostkowych, może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych 

wyjaśnień/dowodów. Waloryzacja będzie dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w 

okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów. 

 

5. Zmienione w oparciu o ust.2 i 3 wynagrodzenie będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu 

rozliczeniowego, licząc od miesiąca w którym został złożony wniosek o zmianę wynagrodzenia w przypadku 

zatwierdzenia przez Zamawiającego takiej zmiany, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których 

mowa wyżej chyba, że co innego będzie wynikało z przepisów będących podstawą do złożenia wniosku. 

6. Zawarcie aneksu w przypadku wyżej opisanych zmian wynagrodzenia przewidzianych w ust. 2 i 3 nastąpi nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 6. 
1. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty należności za wykonaną pracę Wykonawcy (Nadzoru Inwestorskiego) 

proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robót na podstawie protokołu odbioru robót będącego załącznikiem 
do faktury wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 



 

 

 
§ 7. 

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Wykonawcy (Nadzoru inwestorskiego) podanego na fakturze. 

 
§ 8. 

1.  Zamawiającemu przysługuję prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 14 
dni. 

 
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu i Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych 

w ust. 1. 
 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 

miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru, 

c) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

 
4 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na dzień odstąpienia.  

W wypadkach określonych powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 
 

§ 9. 
1. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca-

„Nadzór inwestorski”, zapłaci on „Zamawiającemu” karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

 
2. „Zamawiający” zapłaci karę umowną Wykonawcy- „Nadzorowi inwestorskiemu” w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada „ Zamawiający” w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot 
umowy.                                                                         

 
§10. 

1. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego 

odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego. 

 
2. Za nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powierzonych obowiązków. 

 
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Inspektora Nadzoru na radzie budowy bądź nie przybycie na 

żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę 
umowną w wysokości 1000 zł. 

 
4. Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych i obciążenia nimi Wykonawcy w łącznym wymiarze, nie 

większym jednak niż 30 % ceny brutto wskazanej w § 5 ust. 1. 

 
 

 



 

 

§ 11. 
1. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody. 
 

§ 12. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa 

o zamówieniach publicznych, w szczególności w odniesieniu do zmian niniejszej umowy. 

 
§ 13. 

1. Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 14. 

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony rozstrzygać będzie sąd  
rzeczowo właściwy  do siedziby  Zamawiającego. 

§ 15. 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
§ 16. 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
 
Zamawiający   :                                                                                Wykonawca : 
 
 

 


