
UMOWA   Nr  IM.7013.4.2022/ N 

zawarta w dniu ………...……...r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy:
Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, NIP 6471277603 
zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
Pan ............................. – ........Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
a
Wykonawcą: ........................ (...................) prowadzącym działalność gospodarczą pn.: 
„....................................................”, ul. ................................... , .. 
- ...  ........................................

NIP: ...-..-..-...
REGON: ..........................
zwanym w treści umowy „Inspektor Nadzoru”,
reprezentowanym przez ................ (..........................).

Na podstawie art. 2  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo  zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 464)  została zawarta umowa o następującej treści:      
     

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru nad
realizacją  zadania  pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego
„Balaton” w Wodzisławiu Śląskim".

2. Zamawiający  zleca,  a  Inspektor  Nadzoru  zobowiązuje  się  do  pełnienia  nadzoru
inwestorskiego w pełnym zakresie, koordynacji robót oraz rozliczenia finansowego zadań
inwestycyjnych o których mowa w ust. 1.

3.  Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy
     z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).

4. Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz udział w komisjach
i spotkaniach  w  ramach  pełnienia  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
powinna zapewnić prawidłowy nadzór i nie powodować przestojów na budowie, a także
odbywać się  będzie  na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.  Planowana
ilość pobytów od 15 ÷20 w skali miesiąca.

5. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy
oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi we własnym zakresie  
Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.

6. Inspektor Nadzoru potwierdza iż zapoznał się z dokumentacją projektową nadzorowanej
inwestycji  udostępnioną  w  ramach  prowadzonego  postępowania,  w  szczególności  jej
zakresem, stopniem skomplikowania oraz specyfikacją.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin podjęcia pełnienia czynności i obowiązków przez Inspektor Nadzoru strony ustalają
jako dzień podpisania umowy. Zakończenie pełnienia funkcji  Inżyniera Kontraktu nastąpi
w  trzy  miesiące  od  daty  zakończenia  realizacji  inwestycji  i  podpisania  protokołu
końcowego inwestycji. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, nad którymi
sprawowany  będzie  nadzór,  będący  przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  na  dzień
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..................  r., a  zakończenie  czynności  i  obowiązków  Inspektora  Nadzoru  do  dnia

......................  r. +  okres  gwarancyjny  inwestycji (wskazany  przez  wykonawcę  robót
budowlanych).

2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu realizacji nadzoru przez Inspektora Nadzoru
w wyniku przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych w przypadku zaistnienia  
czynników  niezależnych  od  stron  nie  dłużej  jednak  niż  6  miesięcy  bez  zmiany  
wynagrodzenia. 

3.  Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu realizacji nadzoru przez Inspektora Nadzoru
w wyniku skrócenia terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę.

§ 3
Obowiązki Inspektora Nadzoru

1.  Wymagania ogólne - Inspektora Nadzoru jako Przedstawiciel Zamawiającego:

1)  nadzoruje, koordynuje i zarządza procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, 
pełni  funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  7  lipca
1994  r.  Prawo  budowlane  (t.  j.  Dz.U.  z  2021r.  poz.  2351  ze  zm.),  pozostałymi
przepisami  prawa  oraz  zgodnie  z  postanowieniami  odpowiednich  decyzji
i pozwoleń prowadzenia inwestycji,

2) wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
i finansowych związanych z realizacją Przedmiotu umowy,

3) prowadzi  nadzór  nad  wykonaniem  robót  i  ich  finansowaniem  zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) uzgadnia z Zamawiającym wszelkie istotne decyzje dotyczące finansów oraz terminów
realizacji inwestycji

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego lub na
wezwanie  Zamawiającego  lub  Kierownika  Budowy  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego,

6) sporządza  pisemne  opinie  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót,
oceną  jakości  materiałów,  oceną  postępu  robót,   w  sprawach  związanych
z interpretacją  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych,  sprawach
dotyczących  akceptacji  lub  krytycznej  oceny  wypełniania  warunków  umowy  przez
Wykonawcę  oraz  właściwej  interpretacji  prawnej  wszelkich  zaistniałych  faktów  i
zdarzeń, związanych z inwestycją, 

7) prowadzi korespondencję zewnętrzną dotyczącą inwestycji,

8) wydaje Wykonawcy pisemne polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski,  

9) uczestniczy  w  czynnościach  odbiorowych,  w  tym  podczas  odbiorów  częściowych,
końcowych  robót  budowlanych,  realizowanych  dla  zadania  inwestycyjnego
wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

10) bierze  czynny  udział  w  zakresie  rozliczenia  zadania,  weryfikuje  przedłożone
kosztorysy na roboty, kosztorysy powinny być opatrzone zapisem:  „Sprawdzono pod
względem merytorycznym, potwierdzam zasadność wykonania robót,  zweryfikowano
pod względem ilościowym i rachunkowym.”

11)zapewnia system nadzoru zgodny z harmonogramem robót, a w szczególności przy
rozliczeniu robót,

2. Zespół Nadzoru: 

1) Inspektor Nadzoru realizuje swoje obowiązki za pomocą Zespołu Nadzoru. Inspektor
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Nadzoru  zapewni  odpowiednio  wykwalifikowany  personel,  odpowiedni  sprzęt  oraz
środki łączności.

2) Inspektor nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej drogowej -  Kierownik Zespołu
Nadzoru,

3) Kierownika Zespołu Nadzoru będzie odpowiedzialny za koordynację prac wszystkich
branżowych  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  wykorzystywanych  przy  realizacji
przedmiotowej inwestycji. Funkcję tę może pełnić tylko jedna osoba.

4) Kierownik Zespołu Nadzoru pełni rolę Koordynatora i powinien posiadać uprawnienia
budowlane bez ograniczeń uprawniające go do nadzorowania robót  w specjalności
inżynieryjnej  drogowej.  Pozostali  inspektorzy  nadzoru  wymienieni  poniżej,  są
odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień

5) Inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

6) Inspektor  nadzoru  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji
i  urządzeń:  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych
i kanalizacyjnych, 

7) Inspektor  nadzoru  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji
i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, 

8) Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji Inspektora robót różnych branż

3. Szczegółowe zadania i obowiązki Inspektor Nadzoru:

1) bierze  udziału  w  czynnościach  przekazywania  placu  budowy  Wykonawcy  robót
budowlanych przez Zamawiającego,

2) co najmniej  dwa razy  w miesiącu organizuje  rady  budowy z udziałem Wykonawcy,
Podwykonawców oraz  Przedstawicieli  Zamawiającego  i sporządza  z  nich  protokoły,
które przekazuje zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni.

3) kontroluje  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywania  wpisów
stwierdzających  wszystkie  okoliczności  mające  znaczenie  dla  właściwego  procesu
budowlanego,

4) prowadzi książki obmiarów robót i porównanie wykonanych ilości robót z przedmiarem
robót, informuje na bieżąco Zamawiającego w razie stwierdzenia rozbieżności w ilości
wykonywanych robót,

5) bierze udział i udziela informacji w postępowaniu rozliczeniowym zadań,

6) sporządza  i  dostarcza  Zamawiającemu  we  wskazanych  przez  niego  terminach,
sprawozdania o postępie robót,

7) sporządza dokumentację fotograficzną robót  ze szczególnym uwzględnieniem robót
zanikających,

8) sprawdza wytyczenia obiektów oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tym zakresie,

9) sprawdza, zatwierdza obmiary robót, protokoły odbioru i inne wykazy Wykonawcy,

10) powiadamia stosowne władze i  Zamawiającego w przypadku odkrycia wykopalisk,
niewybuchów i niewypałów, konserwatorskich, archeologicznych,

11)przeprowadzi  analizy  sytuacji  i  przedstawi  Zamawiającemu  sposoby  rozwiązania
problemu  i/lub  zatwierdzenie  planu  działania,  który  przedstawi  wykonawcy  robót
budowlanych- w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych,

12) Inspektor Nadzoru kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót. Sprawdza
pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia go o stwierdzonych
wadach, usterkach i uchybieniach a w szczególności:
- weryfikuje i zatwierdza jakość materiałów wbudowywanych w obiekty stałe,
-  decyduje  o  dopuszczeniu  do  stosowania  lub  odrzuceniu  receptur,  materiałów,
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prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,
-  w  przypadku  stwierdzenia  wad  i  usterek  ustala  rodzaj  i  zakres  koniecznych
do wykonania robót poprawkowych, zleca je na piśmie Wykonawcy oraz poświadcza
ich wykonanie przez Wykonawcę, 
 - wykonuje ocenę geotechniczną w sytuacjach tego wymagających,

13) uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy
uprawnione  do  kontroli  oraz  odpowiada  za  realizację  ustaleń  i  decyzji  podjętych
podczas tych kontroli,

14) przyjmuje  wystąpienia  Wykonawcy  w  sprawach  dotyczących  realizacji  przedmiotu
umowy  i  przedstawia  w  tych  kwestiach  przyjęte  rozstrzygnięcia,
kontroluje  dziennik  budowy  prowadzony  przez  Wykonawcę,
Inspektor Nadzoru czuwa nad bezpieczeństwem na placu budowy, a w szczególności
kontroluje  stosowanie  przepisów  BHP  i  p.poż.  przez  pracowników  Wykonawcy,
w  przypadku  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  realizacji  kontraktu  wystawia
potwierdzenie finansowe za roboty wykonane,

15) wydaje zaświadczenie,  że umowa o wykonawstwo robót  na skutek wystąpienia siły
wyższej  stała  się  bezskuteczna  oraz  określa  wartość  wykonanych  robót,
zawiadamia Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się
do wykonywanych robót, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców,

16) opracowuje protokoły techniczne oraz konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne
i uzyskuje ich zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz sprawdza kosztorysy ofertowe
na  te  roboty  pod  względem  merytorycznym  oraz  finansowym.  Bez  zgody
Zamawiającego,  Inspektor  Nadzoru  nie  jest  upoważniony  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy dotyczących wykonania robót dodatkowych.

17) sprawdza  realizację  warunków  ustalonych  w  decyzjach  pozwolenia  na  budowę
i w innych  decyzjach  i  uzgodnieniach  opiniujących  inwestycję  i  odpowiada
za wykonanie warunków wynikających z tych decyzji,

18) egzekwuje  od  Wykonawcy  prawidłowe  utrzymanie  dróg  w  rejonie  budowy
(przyległych  i objazdowych),

19) Inspektor  Nadzoru  przed podjęciem decyzji  w szczególności  w niżej  wymienionych
sytuacjach winien uzyskać akceptację Zamawiającego:

a)  wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji projektowej,

b) dotyczącą  pod  zlecania  jakichkolwiek  robót  przez  generalnego  Wykonawcę,
postanowienia  o  przesunięciu  terminu  zakończenia  robót,
usunięcia kierownika budowy z terenu budowy,

c) wydawania opinii dotyczących oznakowania itp.,

20) Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  do  podejmowania  samodzielnych  działań,
a w szczególności:

a) akceptacji osoby kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz wycofaniu
akceptacji wcześniej wydanej,

b) w uzasadnionych przypadkach usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych
lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

c) wstrzymania  wykonywania  przez  Wykonawcę  prac  w  trudnych  warunkach
atmosferycznych,

d) zabezpieczenia  budowy  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  warunkami  umowy,
przepisami BHP i P.POŻ., zadania, wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia
ich  niezgodnie  z przepisami:  BHP i  P.POŻ.,  warunkami  technicznymi,  normami,
zasadami  wiedzy  technicznej,  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i
projektem,
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e)  opiniowania  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  przedstawionego  przez
Wykonawcę przed rozpoczęciem robót,

f)    potwierdzenia zakończenia robót,

21) kontroluje  i  egzekwuje  od  Wykonawcy  należne  płatności  dla  Podwykonawców  za
roboty  przez  nich  wykonane.  W  przypadku  braku  potwierdzenia  płatności
Podwykonawcom,  wstrzymuje  płatność  dla  Wykonawcy.  Dokumentami
potwierdzającymi dokonanie zapłaty są: oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wraz
z kopią przelewu,

22) stwierdza każdorazowo konieczność pobytu projektanta na budowie i potwierdza jego
obecność,

23) występuje  do  projektanta  w  celu  uzyskania  wyjaśnień  w  sprawie  wątpliwości
związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami,

24) dokonuje  odbioru  technicznego:  odbioru  częściowego i  końcowego robót  oraz prac
z zakresu obsługi geodezyjnej, robót zanikających, ulegających zakryciu, w terminie
nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru drogą elektroniczną przez
Kierownika budowy

25) żąda usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac
oraz  wnioskowanie  o  potrącenie  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  robót
budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

26) sprawdza i uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji,

27) wraz  z  przedstawicielem  Zamawiającego  uczestniczy  w  przekazaniu  robót  wraz
z wymaganą dokumentacją poszczególnym Gestorom Sieci na warunkach określonych
przez  nich  w  umowach,  porozumieniach  zawartych  z  Zamawiającym  oraz
w wydanych warunkach technicznych i innych dokumentach,

28) skompletuje  dokumenty  Wykonawcy  i  oświadczeń  wymaganych  przez  odpowiednie
uregulowania  oraz  współpraca  z  Zamawiającym  w  otrzymaniu  pozwoleń  na
użytkowanie,

29) przedstawia na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów,
aktualnych (tj. w okresie obowiązywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą
techniczną,

30) świadczy pomoc w sporządzaniu  dowodów  przekazania środków trwałych OT, PT w
terminie 30 dni od daty końcowego odbioru,

31) przeprowadza przegląd przedodbiorowy robót i sporządza listę usterek i wad,

32) kontroluje rozliczenia finansowe, a w szczególności

a)  na  bieżąco  kontroluje  realizację  inwestycji  w  zakresie  rzeczowo  –  finansowym
zgodnie  z  umową  o  dofinansowanie,  prowadzi  rozliczenie  w  formie  tabeli  TER
z uwzględnieniem pozycji kosztorysu ofertowego oraz dokonuje rozliczenia środków
kwalifikowanych i nie kwalifikowanych zadań

b) klasyfikuje  koszty  wystawianych  faktur  na  koszty  kwalifikowane
i niekwalifikowane oraz przypisuje je do odpowiedniej kategorii wydatków z wniosku
aplikacyjnego, zgodnie z zasadami dotyczącymi projektów współfinansowanych

c) rozliczenie końcowe Projektu,  łącznie  z rozliczeniem dofinansowania  ze środków
EFRR – opracowaniem danych do wniosku o płatność końcową; 

d) czas  pracy  inspektorów  nadzoru  powinien  być  dostosowany  do  czasu  pracy
wykonawcy robót,

e) każdy  pobyt  na  budowie  kierownik  zespołu  nadzoru  oraz  inspektorzy  branżowi
potwierdzają  wpisem  na  liście  obecności  prowadzoną  przez  upoważnianego
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przedstawiciela Zamawiającego,
24)  po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektor Nadzoru:

a)  wyznacza  termin  odbioru  końcowego  robót  i  powiadamia  o  tym  wszystkie
zainteresowane strony,

b) uczestniczy w odbiorze końcowym robót (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie
odbioru,  odbiór  przerywa;  wznowienie  odbioru  następuje  po usunięciu  przez
Wykonawcę wszystkich stwierdzonych wad),

c) nadzoruje  skompletowanie  2  egzemplarzy  archiwalnych  dokumentacji
powykonawczej  projektu  z  wszystkimi  wymaganymi  rysunkami  roboczymi
i warsztatowymi,  sprawdza  kompletność  i  prawidłowość  operatu  kolaudacyjnego
oraz

d) przedkłada  go  Zamawiającemu,  dokumentacja  powykonawcza  powinna  być
opatrzona  zapisem  od  inspektora  nadzoru  „sprawdzono  pod  względem,
merytorycznym,  potwierdzam  wykonanie  robót,  zweryfikowano  pod  względem
ilościowym”,

e) opracowuje  w  razie  konieczności  raport  efektywności  energetycznej  zgodnie
z obowiązującą ustawą (dokumentacja w dwóch egzemplarzach  oraz w postaci  
elektronicznej na nośniku danych w formacie pdf lub doc).

f)  po zakończeniu inwestycji złoży oświadczenie:  „oświadczam, że roboty budowlane
zostały  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasady  wiedzy
technicznej,  ze  sztuką  budowlaną,  wyroby  budowlane  posiadają  wymagane
certyfikaty  oraz  atesty.  Oświadczam  że  wykonane  obiekty  nadają  się  do
użytkowania”

3.  W  okresie  obowiązywania  gwarancji  (wskazanej  przez  wykonawcę  robót) Inspektor
Nadzoru ma obowiązek brać udział w przeglądach dotyczących prawidłowości wykonania
umowy na każde żądanie Zamawiającego.

§4
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Inspektor nadzoru niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego,  jeżeli  w okresie realizacji
robót  zajdzie konieczność wykonania robót  dodatkowych nieprzewidzianych w umowie
z wykonawcą robót budowlanych.

2.  Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  do  przedstawiania  Zamawiającemu  swojej  opinii
w sprawie możliwości wprowadzania robót zamiennych i dodatkowych, wnioskowanych
przez wykonawcę robót budowlanych.

§5
Osoby zdolne do realizacji umowy

1. Wykonawca deklaruje, że:

1) funkcję  inspektora  nadzoru  w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej  pełnić
będzie .................., który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny  ............................  z  dnia  .........................  r.  oraz  jest
członkiem  ..................Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa
nr członkowski ...............

2) funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  drogowej  pełnić
będzie:  ....................,  który  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia
budowlane  nr  ewidencyjny  ......................... z  dnia......................  w  specjalności
drogowej  bez  ograniczeń  uprawniające  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru
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inwestorskiego.  Inspektor  nadzoru  jest  członkiem  ..................Okręgowej  Izby
Inżynierów Budownictwa w ............. nr członkowski  ...............................,

3) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i  urządzeń:  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  ,
kanalizacyjnych pełnić będzie: ........................ który posiada odpowiednie kwalifikacje
i  uprawnienia  budowlane  nr  ewidencyjny  .........................  z  dnia  .................  w
specjalności  sieci  instalacji i  urządzeń  cieplnych  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych  i  kanalizacyjnych   uprawniające  do  pełnienia  funkcji  inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Inspektor  nadzoru  jest  członkiem  ....................Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w ....................... nr członkowski ...............................,

4) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji  i  urządzeń:  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  pełnić
będzie:  ........................,  który  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia
budowlane  nr  ewidencyjny  ......................  z  dnia  ..........................r  w  specjalności
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych uprawniające do
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru jest członkiem
.........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .................... nr członkowski
.............................,

§ 6
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Inspektorowi  Nadzoru
wynagrodzenie   określone  jako  cenę  ofertową   w  wysokości  netto  ...................  zł
(słownie złotych: ............................................... 00/100 ) + podatek VAT w wysokości 23
% tj. .................... zł (słownie złotych: ............................................  00/100) razem brutto
.................................. zł (słownie złotych: ...........................................00/100).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1  nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

3. Inspektorowi  Nadzoru  przysługiwać  będzie  wynagrodzenie  w  wysokości  wynikającej
z oferty

4. Rozliczenie  za  przedmiot  umowy  będzie  odbywało  się  fakturami  częściowymi
dotyczącymi  robót  sprawdzonych  i  zweryfikowanych  na  podstawie  protokołu  odbioru
częściowego podpisanego przez Wykonawcę w stosunku proporcjonalnym do postępu
robót. 

5. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.

6. Pozostałe  10%  płatne  będzie  po  podpisaniu  bezusterkowego  protokołu  odbioru
końcowego nadzorowanych robót budowlanych.

7. Do każdej faktury należy dołączyć wyliczenie wartości nadzorowanych robót oraz opis
wykonanych czynności przez inspektora nadzoru za dany okres. 

8. Faktury płatne będą w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo  wystawionej  faktury  częściowej  wraz  z  wszystkimi  niezbędnymi
dokumentami, o których mowa w ust. 7. 

9. Brak dokumentów,  o których mowa w ust.  7,  spowoduje wstrzymanie zapłaty  faktury.
Termin  zapłaty  faktury  będzie  biegł  od  dnia  dostarczenia  ostatniego  z  wymaganych
dokumentów. 
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10.Rozliczenie  końcowe  nastąpi  fakturą  końcową  płatną  w  terminie  do  30  dni  od  dnia
podpisania  przez  Zamawiającego  i  wykonawcę  robót  budowlanych bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych. 

11.Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

12.  Faktury należy wystawiać na Miasto Wodzisław Śląski.

13.Zamawiający oświadcza, iż posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 647-12-77-603

14.W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek
ustawowych.

15. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

16.Wierzytelność  wynikająca  z  niniejszej  umowy  nie  może  być  przedmiotem  cesji  bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

17.Środki  zabezpieczające  płatności  zgodnie  z  planem  finansowym  według  klasyfikacji
budżetowej: dział .......... rozdział ........... § ................... pozycja ..............

§ 7

1. Inspektor  Nadzoru  ponosi  pełną  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  wynikłe
z nienależytego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

2. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za działania, jak i za zaniechania wszystkich osób
przy pomocy których będzie realizował umowę

  § 8

1. Inspektor Nadzoru nie może powierzyć wykonania zadania innemu podmiotowi.
2. Wierzytelności przysługujące Inspektorowi Nadzoru z tytułu wykonania niniejszej umowy

nie mogą być przedmiotem przelewu na inny podmiot  bez uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego.

§ 9
Kary umowne

1.  Za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Strony  przewidują
następujące kary umowne:

1) Inspektor Nadzoru może żądać od Zamawiającego karę umowną za wypowiedzenie
lub  odstąpienie  od  umowy przez  którąkolwiek  ze Stron  z  przyczyn zależnych  od
Zamawiającego innych niż  wskazane w § 10 w wysokości  10 %  wartości  brutto
całego przedmiotu umowy,

2) Zamawiający  może  żądać  od  Inspektora  Nadzoru  karę  umowną  w  razie
wypowiedzenia  lub  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  wskutek
okoliczności,  za  które  odpowiada  Inspektor  Nadzoru  w wysokości  10  %  wartości
brutto całego przedmiotu umowy,

3) Zamawiający  może  żądać  od  Inspektora  Nadzoru  karę  umowną  za  opóźnienie
w zakończeniu  robót  objętych  nadzorem,  jeśli  nastąpi  to  z  przyczyn  leżących  po
stronie Inspektora Nadzoru w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień opóźnienia,
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4) Zamawiający może żądać od Inspektora Nadzoru karę umowną w wysokości 1 %
wynagrodzenia  umownego  brutto  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu
obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy,

5) Zamawiający może żądać od Inspektora Nadzoru karę umowną w wysokości 1 %
wynagrodzenia  umownego brutto w innych przypadkach niż wskazane w lit. a)-d) w
razie  stwierdzenia  niestarannego  działania  Inspektora  Nadzoru  w  wykonaniu
przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, o których mowa w ust.1 naliczane będą osobno.
3. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia

umownego brutto.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego w oparciu

o przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  § 10
W razie wystąpienia 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.  W takim przypadku Inspektor  Nadzoru może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Strony zobowiązane są do
sporządzenia  protokołu  zaawansowania  prac,  który  jest  podstawą  ustalenia
wynagrodzenia brutto przysługującemu Inspektorowi Nadzoru.

 § 11
Zmiany umowy

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  zmian  wysokości  wynagrodzenia
Inspektor Nadzoru, z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy , w przypadku zmiany: 

1) obowiązującej  stawki  VAT  –  zmiana  może  dotyczyć  zarówno  zwiększenia  jak
i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia. 

2) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. 

3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

4) z  tytułu  wydłużenia  terminu  realizacji  inwestycji  przez  Inspektora  Nadzoru  powyżej  6
miesięcy  -  wynagrodzenie  wzrośnie  o  1/30  zaoferowanej  ceny  za  każdy  dodatkowy
rozpoczęty miesiąc, 

5) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy-  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
możliwa  jest  jedynie  w sytuacji  kiedy  wystąpi  zwiększenie  zakresu  rzeczowego robót
budowlanych. W takim przypadku Wykonawca usługi inspektora nadzoru inwestorskiego
otrzyma dodatkowe wynagrodzenie obliczone na podstawie procentowego wynagrodzenia
od ceny wartości robót budowlanych obliczonej na podstawie analogicznej, co do zakresu
podstawowego.

6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, iż zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inspektora Nadzoru i dotyczą
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okresu  wykonywania  zadania  w  terminie  umownym,  w  którym  zadanie  miało  być
wykonane.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia następujących zmian terminu realizacji
umowy: 

a)  jeżeli  konieczny  będzie  dodatkowy  czas  na  wykonanie  robót  budowlanych  będących
przedmiotem nadzoru. 

b) jeżeli dojdzie do wyboru wykonawcy robót budowlanych w późniejszym terminie z uwagi
na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego. 

Termin realizacji ulegnie zmianie i będzie zbieżny z terminem realizacji inwestycji. 
3. Inne zmiany 

a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) Zmiana osób, przy pomocy których Inspektor Nadzoru realizuje swoje obowiązki na: 

- inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, 

- oraz legitymujące się nie gorszym doświadczeniem i wykształceniem, od osób, od 
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia.

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę. 

5. Dokonanie w/w zmian wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 12
1.  Każdorazowo  przed  wprowadzeniem  zmiany  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  §  11

Inspektor Nadzoru jest obowiązany pod rygorem utraty prawa do ubiegania się o zmianę
wynagrodzenia,  przedstawić  zamawiającemu,  w  terminie  14  dni  od  dnia  zaistnienia
zdarzenia, pisemny wniosek, w którym wykaże wpływ na koszty Zamówienia: 
a)  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki

godzinowej oraz 
b)  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  Jednocześnie  Inspektor  Nadzoru zobowiązany jest  do przedłożenia  propozycji  nowego

wynagrodzenia,  potwierdzonego  powołaniem  się  na  stosowne  przepisy  ,  z  których
wynikają  w/w zmiany.  Zmiana wynagrodzenia,  o  której  mowa w niniejszym paragrafie
może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy pod
rygorem nieważności. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru z powodu okoliczności, o których
mowa w ust.  1 pkt a dotyczy tylko tych pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie
równe  wynagrodzeniu  minimalnemu  albo  tych  osób,  których  stawka  godzinowa  nie
przekracza wysokości minimalnej stawki godzinowej. W przypadku, gdy wynagrodzenie
danego pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa osoby
przekracza wysokość minimalnej stawki godzinowej nie może stanowić ono podstawy do
ubiegania się o podwyższenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. 

3. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 ust.
1 pkt b i c należy dołączyć dowody świadczące o wystąpieniu tych okoliczności. 

4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń co do zasadności propozycji
zmiany wynagrodzenia jeżeli: 
a) żądanie będzie bezzasadne, 
b) żądanie będzie zawierało omyłki lub błędy rachunkowe. 

    Brak zgłoszenia zastrzeżeń nie oznacza uznania roszczeń Inspektora Nadzoru w tym
zakresie.
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5. Zmiana wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru, o której mowa w w § 11 ust. 1
pkt a,b i c może obejmować okres nie wcześniejszy niż liczony do dnia wejścia w życie
przepisów powodujących zmiany wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej
stawki  godzinowej,  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
oraz nie wcześniej niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania
zamówienia przez Inspektora Nadzoru.

§ 13
Postanowienia końcowe

   Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy ustaw: Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

§ 15
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z tego jeden egzemplarze
otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Inspektor Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY:            INSPEKTOR NADZORU:

11


