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Załącznik nr 2 do zaproszenia 
 

UMOWA NR RSG.272.PU.24.(nr części zamówienia).2017 
 O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO - projekt 

zawarta w dniu ……………… w Urzędzie Gminy w Naruszewie, pomiędzy Gminą Naruszewo  
z siedzibą w Naruszewie 19A, 09 – 152 Naruszewo  
reprezentowaną przez: 
Beatę Pierścińską   -  Wójta Gminy Naruszewo 
przy kontrasygnacie:  
Małgorzaty Wiesławy Grabowskiej   -  Skarbnika Gminy Naruszewo 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
……………… prowadzącym działalność …………………… posiadającym wpis w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki  
zwanym w dalszej części umowy Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

§1 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

 

§2 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia 
efektywności energetycznej” dla części ……………………………………………………………..... 

2. Inwestycje realizowane są w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia 
efektywności energetycznej”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej. 

3. Zakres rzeczowy zadania, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski: 

Część 1, tj. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Naruszewo - Szkoła Podstawowa w Radzyminku 
1) Zakres robót budowlanych obejmuje: 

a) docieplenie ścian zewnętrznych; 
b) docieplenie podłogi w salach zajęć na parterze budynku wraz z wykonaniem posadzek, 
c) remont opaski wokół budynku, 
d) wymianę części obróbek blacharskich, 
e) wymianę rynien dachowych i rur spustowych, 
f) przemurowanie kominów ponad dachem wraz z ich udrożnieniem, 
g) wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku szkoły, 
h) wymianę instalacji centralnego ogrzewania zasilaną głównie pompą ciepła woda  

– powietrze wraz z wykonaniem: fundamentu pompy ciepła, ogrodzenia wokół urządzenia  
i utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6 cm między fundamentem pompy ciepła  
a ogrodzeniem, 

i) wymianę instalacji wodociągowej (zmiana sposobu zasilania w wodę ciepłą i zimną), 
j) montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
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k) wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED, 
l) wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
m) wykonanie instalacji odgromowej, 
n) przebudowę przyłącza energetycznego. 

2) Opis stanu istniejącego: 
a) Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta 

o wymiarach 41,30 x 12,80 m. Jest to budynek murowany, posadowiony bezpośrednio na 
ławach fundamentowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano jako murowane 
z ceramicznych elementów drobnowymiarowych. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa  
z profili PCV. 

b) Lokalizacja:  Radzyminek 17, gm. Naruszewo, działka nr ewidencyjny 24/8,  
c) Właściciel: Gmina Naruszewo,  Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, powiat płoński. 

3) Dane techniczne: 
a) Teren działki, na której znajduje się jest budynek szkoły jest zagospodarowany i ogrodzony, 
b) Teren działki jest częściowo utwardzony nawierzchnią z kostki brukowej. 

4) Parametry techniczne budynku: 
a) powierzchnia zabudowy - 528,64 m², 
b) wysokość budynku - 8,14 m. 

Część 2, tj. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy 
Naruszewo - Zespół Szkół w Nacpolsku 
1) Zakres robót budowlanych obejmuje: 

a) ocieplenie stropodachu (stara część szkoły bez Sali gimnastycznej), 
b) remont systemu rynnowego i obróbek blacharskich na dachu, 
c) demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na części dachu ocieplanego, 
d) ocieplenie ścian zewnętrznych – front budynku części starej szkoły, sala gimnastyczna 

z zapleczem, 
e) wymianę części okien w Sali gimnastycznej z naprawą ścian po ich wymianie, 
f) wymianę drzwi zewnętrznych, 
g) malowanie elewacji całego budynku, 
h) naprawę i malowanie cokołów całego budynku, 
i) wymianę daszków nad wejściami do budynków, 
j) wymianę części  instalacji centralnego ogrzewania, 
k) wymianę oświetlenia na energooszczędne (sala gimnastyczna i łazienki), 
l) instalację odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła, zasobnik ciepłej wody), 
m) wymianę pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej na dachu nad składem opału, rur 

wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 

2) Opis stanu istniejącego: 
a) Budynek użyteczności publicznej (Zespół Szkół) jest budynkiem wolnostojącym, 

dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Budynek został wybudowany w trzech 
etapach. Pierwotny budynek szkoły został zrealizowany w latach 60-tych, sala gimnastyczna z 
zapleczem została dobudowana w latach 90-tych. Po roku 2000 została dobudowana 
najnowsza część budynku, która nie jest przedmiotem niniejszego przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotowy budynek jest murowany, nad starą częścią szkoły dach typu stropodach 
żelbetowy płytowo – żebrowy, wylewany. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.  
W budynku wykonano następujące przegrody budowlane: 
Stara część szkoły: 
� ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły kratówki, 
� ściana zewnętrzna od strony ul. Płońskiej docieplona styropianem o grubości 8 cm, 
� stropy żelbetowe typu DZ3, 
� strop ostatniej kondygnacji DZ3 z płytami  korytkowymi, wierzch stanowi pokrycie  

z 2 warstw papy na lepiku, brak izolacji cieplnej. 
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Sala gimnastyczna z zapleczem: 
� ściany zewnętrzne 3-warstwowe:bloczki z betonu komórkowego 24 cm + izolacja 

styropianem 2 cm + bloczki z betonu komórkowego 12 cm, 
� dach: strunobeton z warstwą ocieplenia styropianem 20 cm, pokrycie wierzchnie z blachy, 
� strop między kondygnacyjny przy Sali gimnastycznej: płyty kanałowe + styropian 2cm + 

szlichta cementowa 4 cm + płyty PCV. 
b) Lokalizacja: Nacpolsk, ul. Szkolna 18,  gm. Naruszewo, powiat płoński. 
c) Właściciel: Gmina Naruszewo,  Naruszewo 19A,09-152 Naruszewo, powiat płoński 

3) Dane techniczne: 
a) Teren działki, na której znajduje się  budynek szkoły jest zagospodarowany, 
b) Teren działki jest częściowo utwardzony.  

4) Parametry techniczne budynku: 
a) Powierzchnia użytkowa budynku – 1 919,00  m², w tym:  

� Stara część szkoły: 980,17  m² 
� Sala gimnastyczna z zapleczem: 629,46  m² 
� Część rozbudowana najnowsza: 309,37  m² 

b) Kubatura budynku – 10 837,00 m3, w tym:  

� Stara część szkoły: 5 106,00 m3 
� Sala gimnastyczna z zapleczem: 4 151,00 m3 
� Część rozbudowana najnowsza: 1 580,00 m3 

c) Powierzchnia zabudowy – 1 477,99 m², w tym:  
� Stara część szkoły: 704,50 m² 
� Sala gimnastyczna z zapleczem: 592,95 m²  
� Część rozbudowana najnowsza: 180,54 m² 

d) Wysokość budynku – 7,00 m. 

Część 3, tj. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Naruszewo - Szkoła Podstawowa w Zaborowie 
1) Zakres robót budowlanych obejmuje: 

a) docieplenie elewacji budynku wraz z wyprawami tynkarskimi, 
b) wymianę pokrycia dachowego z blachy, 
c) wymianę pokrycia dachowego z papy nad salą gimnastyczną, 
d) wymianę stolarki okiennej w piwnicy, 
e) ocieplenie poddaszy 
f) wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
g) instalację OZE w budynku, 
h) wymianę instalacji CO i CWU wraz z podłączeniem instalacji do OZE, 
i) wymianę instalacji odgromowej, 
j) wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne, 
k) remont pomieszczeń mieszkalnych w niezbędnym zakresie. 

2) Opis stanu istniejącego: 
a) Budynek  użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa) zlokalizowany jest na działkach   

nr ewidencyjny 160/1 i 161. Teren działek jest zagospodarowany i uzbrojony. Znajduje się 
tam budynek Szkoły Podstawowej w Zaborowie, plac zabaw, boisko przyszkolne, teren 
utwardzony i tereny zielone. Ponadto na działce mieści się także budynek gospodarczy. 
Budynek szkoły jest parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym 
znajdującym się na części budynku. 

b) Lokalizacja:  Zaborowo, gm. Naruszewo. 
c) Właściciel: Gmina Naruszewo,  Naruszewo 19A,09-152 Naruszewo, powiat płoński 

3) Dane techniczne: 
a) Teren działki, na której zlokalizowany jest budynek szkoły jest zagospodarowany. 
b) Powierzchnia zabudowy budynku objętego przedmiotem zamówienia  wynosi 658,29 m² 
c) Teren działki jest częściowo utwardzony nawierzchnią z kostki brukowej. 
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d) Powierzchnia działki nr ewid. 160/1 wynosi 6 097,60 m². 
e) Powierzchnia działki nr ewid. 161 wynosi 35 065,56 m². 
f) Działka o nr ewid. 160/1 położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

4) Parametry techniczne budynku: 
a) Powierzchnia zabudowy:  658,29 m² 
b) Całkowita powierzchnia użytkowa:  917,22 m² 
c) Powierzchnia użytkowa piwnicy:  86,86 m² 
d) Powierzchnia użytkowa przyziemia:  549,71 m² 
e) Powierzchnia użytkowa poddasza:  280,65 m² 
f) Kubatura:  3 800,00 m³ 
g) Szerokość elewacji frontowej: 45,15 m 
h) Długość elewacji szczytowej:  21,17 m 
i) Maksymalna wysokość budynku:  9,35 m. 

Część 4, tj. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanego w miejscowości Naruszewo. 
1) Zakres robót budowlanych obejmuje: 

a) docieplenie elewacji budynku o wysokości do 12 m wraz z wyprawami tynkarskimi, 
b) wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontażem krat okiennych 

i wymianą parapetów, 
c) wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 

oraz dociepleniem dachu i remontem sufitów podwieszonych, 
d) remont daszków nad wejściami do budynku, 
e) remont instalacji odgromowej, 
f) wykonanie instalacji solarnej (OZE) wraz z montażem kolektorów na południowej połaci 

dachu, 
g) remont instalacji CO i CWU wraz z podłączeniem do instalacji OZE, 
h) remont wentylacji budynku, 
i) wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne. 

2) Opis stanu istniejącego: 
a) Budynek użyteczności publicznej (siedziba Urzędu Gminy w Naruszewie oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej) zlokalizowany jest na działkach  nr ewidencyjny 130/5, 130/6 i 130/8. 
Teren działek jest częściowo utwardzony.  Budynek wolnostojący w kształcie zróżnicowanej 
bryły geometrycznej, zbliżonej kształtem do litery „U”, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 
z częściowym poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku murowana, 
stropy żelbetowe i drewniane, więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu z blachy 
trapezowej, blachodachówki i blachy płaskiej na rąbek. 

b) Lokalizacja: Naruszewo 19A, gm. Naruszewo, powiat płoński. 
c) Właściciel: Gmina Naruszewo,  Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, powiat płoński 

3) Dane techniczne: 
a) Teren działki, na której mieści się  budynek jest zagospodarowany, 
b) Teren działki jest częściowo utwardzony nawierzchnią z kostki brukowej. 

4) Parametry techniczne budynku: 
a) Powierzchnia użytkowa budynku – 1 043,70  m² 
b) Kubatura budynku -  2 767,40 m3 
c) Powierzchnia zabudowy  -  512,13 m² 
d) Wysokość budynku -  12,02 m (max mierzona do kalenicy). 

4. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa stanowiąca 
załącznik do niniejszej umowy. 
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§3 
Zakres obowiązków  
1. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć pełny zakres 

czynności określony przepisami ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: 
1) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego oraz 

warunkami decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę.  
2) Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń. 
3) Obowiązek współpracy z autorem dokumentacji projektowej, zgłaszania Projektantowi uwag 

i zastrzeżeń własnych, Zamawiającego i Wykonawcy robót oraz dokonywania z nim 
stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 

4) Współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego pozostałych specjalności. 
5) Obowiązek egzekwowania od Wykonawcy robót skutecznego usuwania ewentualnych wad  

w trakcie realizacji inwestycji, jak również w okresie gwarancji i rękojmi. 
6) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego  

i przyszłych użytkowników, w tym:   
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, decyzją pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz zapisami umowy, 

b) nadzorowanie realizacji robót budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym,  
c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych  

i stosowanych materiałów (do obowiązków Inspektora nadzoru będzie należało 
egzekwowanie i odbiór od Wykonawcy robót - atestów, świadectw jakości, wyników badań, 
certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa 
weryfikacja),  

d) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych, 
e) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie; Inspektor dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed 
ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą 
jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do 
wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od Wykonawcy odpowiednich 
badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału 
z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie, 

f) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z przedmiarem robót,  
g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót (ilości, jakości, wartości robót),  

h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania  
i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji), 

i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość świadczonych usług, przy 
czym za zgodne z umową wywiązanie się z obowiązków nadzoru, Inspektor ponosi 
odpowiedzialność zgodnie z odpowiednimi przepisami z Rozdziału 9 i 10 ustawy Prawo 
budowlane. 

7) Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego, 
wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót. 

8) Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 
niewykonania albo nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

9) W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 
techniczną, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót  
w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na 
to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie 
decyzje. Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź 
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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 lub decyzją pozwolenia na budowę. 

10) Uczestniczenie w odbiorach robót: 
a) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazywania ich do użytkowania, 
b) potwierdzanie na protokołach odbioru częściowego i końcowego, fakturach  

i w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad w trakcie realizacji 
inwestycji, jak również w okresie gwarancji i rękojmi, 

c) dokonywanie odbiorów robót - częściowego oraz końcowego, potwierdzonych protokołami 
odbiorów, które będą podstawą wypłaty wynagrodzeń Wykonawcy robót budowlanych, 

d) sprawdzanie i podpisywanie faktur Wykonawcy robót oraz protokołów odbiorów – 
częściowego i końcowego oraz innych dokumentów załączonych do rozliczenia robót, 
uczestniczenia w naliczaniu odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub 
nieterminowe wykonywanie zobowiązań umownych, 

e) obowiązek potwierdzenia gotowości do odbioru technicznego robót zgłoszonych przez 
Wykonawcę robót poprzez wpis do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiającego, 

11) Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania 
gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), a także kontrola i odbiór 
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad. 

12) Inspektor zobowiązany jest do: 
a) w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę, bieżącej kontroli wykonania robót 

dokonywanej co najmniej …….. razy w tygodniu, tak aby była zapewniona skuteczność 
nadzoru, 

b) przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych 
nadzorem, 

c) udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót. 
 

§4 
Zakres uprawnień  
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
dotyczące: 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, 

b) żądać od kierownika budowy 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 lub pozwoleniem na budowę, 

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na 
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora nadzoru 
do udzielenia Wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika 
budowy, o czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

3. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych 
przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie 
kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi nadzoru następujące 
dokumenty: 
a) decyzję pozwolenia na budowę, 
b) dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót, 
c) umowę z Wykonawcą robót budowlanych. 
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§5 
1. Inspektor nadzoru z ramienia Wykonawcy: 

a) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – ………………… oświadcza, iż posiada 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane ………........................ 

b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych – …………….. oświadcza, iż posiada odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia budowlane ……………… 

c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych – ……………….. oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane ……………………. 

2. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej jako 
koordynatora czynności wykonywanych na budowie przez inspektorów w poszczególnych 
branżach. 

3. Inspektorzy zobowiązują się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami 
umowy. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust.  1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 
wtedy, gdy wskazana osoba będzie posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej, winna być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§6 
Termin umowy 
1. Termin rozpoczęcia - od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy,  
2. Termin zakończenia - w momencie podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; 

planowany termin zakończenia robót budowlanych: 
a) dla części ……. do dn. 30 września 2017 r. 
b) dla części ……. do dn. 28 lutego 2018 r.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany pełnić nadzór inwestorski w trakcie realizacji przedmiotowego 
zadania oraz w okresie gwarancyjnym (tj. 60 miesięcy od protokolarnego odbioru robót 
budowlanych dla każdej z części). 

§7 
Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  
   

łącznie cena ryczałtowa brutto: ..................................................................................zł 
słownie:............................................................................................................................. 
netto: ..............................................................................................................................zł 
plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł  

 

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez 
Wykonawcę,  Zamawiającego i Inspektora nadzoru bezusterkowy protokół odbioru robót objętych 
nadzorem. 

3. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru, o którym mowa w §7 ust. 1, będzie płatne fakturą końcową - 
po zrealizowaniu całości zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury płatnej w terminie  
30 dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………….. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT. Numer NIP Wykonawcy .................................. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
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§8 
Umowy o podwykonawstwo  
1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem 

umowy. 
2. Wykonywanie części zamówienia, o której mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawców odbywa 

się na zasadach określonych w art. 647 kodeksu cywilnego. 
3. Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców został 

określony w Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, 
uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczenia, iż dokonał stosownej zapłaty na 
rzecz Podwykonawców za wykonane przez nich prace oraz oświadczeń Podwykonawców, że 
otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot 
należnych, a niezapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im 
wykonania części zamówienia objętego niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego 
rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od 
Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.  

 

§9 
Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

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 – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora  
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności  
z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od niniejszej umowy, Inspektor ma obowiązek 
protokolarnego przekazania zrealizowanego i odebranego przez Inspektora Nadzoru zakresu robót 
w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych. 

 

§ 10 
Kary umowne 
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości szkodę Zamawiającego, zaistniałą na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % całości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 20 % całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1. 
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§ 11 
Zmiana umowy 
1. Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek  
w następujących przypadkach:  
1) zmiany adresu Inspektora nadzoru,  
2) zmiany nazwy firmy Inspektora nadzoru, 
3) wystąpi konieczność zmiany numeru rachunku bankowego Inspektora nadzoru, 
4) w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru, 
5) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Stron, 
6) możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego,  

a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Inspektor nadzoru,  
7) wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy,  

a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści. 
 

§12 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej  

i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych  
z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca      Zamawiający 
 


