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 Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 

   UMOWA NR ……………………. 

 

 

zawarta w Gogolinie w dniu ……………2016r. pomiędzy: 

Gminą  Gogolin  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, adres;  47-320 Gogolin,  

ul. Krapkowicka 6,   

reprezentowaną przez  Burmistrza Gogolina - Pana Joachima Wojtalę,  

zwaną dalej „ Zleceniodawcą” 

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „ Zleceniobiorcą”, o następującej treści: 

 

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.                      

(Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) wyłączone jest stosowanie ustawy do wartości 

przedmiotu objętego niniejszą umową.  

 

Przedmiot umowy 

§1 

 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie pełnienie obowiązków 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie: 

„Centrum Przesiadkowe Gogolin” 

 którego wykonawcą jest………….……………………………………………………… 

reprezentowany przez.......…………………………… 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe oraz oferta zleceniobiorcy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że: 

a)  posiada uprawnienia budowlane odpowiednie do wykonywania funkcji kierownika 

budowy: 

Nr .................. wydane przez ................ w ................ 

b) jest członkiem ...................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze 

ewid. .................................... i posiada wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

§2 

1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy 

wykonywaniu czynności, w tym  zgodnie z przepisami wymienionymi  w §10 umowy, jak 

również do zapewnienia udziału osób posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia 
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obowiązku inspektora nadzoru budowlanego w branżach niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotowego zadania. 

2. Zakres pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje także kontrolowanie 

prawidłowości fakturowania robót w zakresie kosztów wynikających z umowy                   

z Wykonawcą. 

Termin realizacji umowy  

§3 

 

1. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru przez Inspektora nadzoru następuje z dniem 

przekazania placu budowy Wykonawcy robót tj. od dnia …………………………. 

2. Zakończenie pełnienia nadzoru następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego 

robót     i ostatecznego rozliczenia. 

Obowiązki Zleceniobiorcy  

§4 

 

1. Strony ustalają, iż częstotliwości pobytu Inspektora nadzoru na budowie winny 

gwarantować odbiory robót, w tym również zanikających, jednak nie mniej niż dwa razy 

w tygodniu. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do stawienia się na każde wezwanie Zleceniodawcy 

 i wykonawcy robót budowlanych wym. w §1 umowy. 

3. Potwierdzeniem wykonania czynności Inspektora nadzoru będą wpisy dokonywane  

w dzienniku budowy oraz protokoły odbioru robót. 

4. Stawienie się inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego (na terenie budowy lub siedzibie Zleceniodawcy) – w przypadku 

zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby, długość czasu reakcji nie będzie dłuższa niż 

……. godzin (czas zgodny z ofertą zleceniobiorcy) od odbioru przez zleceniobiorcę 

informacji przekazanej przez zleceniodawcę. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć 

zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian 

warunków na terenie budowy lub konsultacje z zleceniobiorcą w zakresie pilnej zmiany w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, technologii, fakturowania, robót 

dodatkowych, zamiennych lub zanikających oraz rozliczenia zadania realizowanego przez 

wykonawcę robót. 

  

Wynagrodzenie 

§5 

 

1.  Całkowite Wynagrodzenie Inspektora nadzoru ustala się w wysokości: 

- brutto – ………………………. zł,                       

słownie:  ……………………………………………. złotych, 

z tego: kwota netto- ………………………. zł,  

           podatek VAT- 23% - ………………………zł. 

2.  Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktury, wystawionej przez Inspektora 

nadzoru i zatwierdzonej przez Zleceniodawcę po dokonaniu odbioru i wypłaty dla 

wykonawcy robót należnego wynagrodzenia, za ustalony przedmiot odbioru. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej    

otrzymania przelewem na rachunek bankowy: 

                  Nr konta …………………………………….. 
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5.  W razie zwłoki w zapłacie Inspektorowi nadzoru wynagrodzenia przysługuje prawo 

naliczenia odsetek ustawowych. 

 

Podwykonawstwo 

 

§6 

 

Inspektor nadzoru nie może bez zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania czynności innej 

osobie. 

 

Warunki rozwiązania umowy  

§7 

 

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

a) jeżeli Zleceniobiorca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub Zleceniobiorca przerwał ich wykonanie z własnej winy, w okresie 

dłuższym niż 14 dni; 

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy.  

c) powierzenia wykonania czynności inspektora nadzoru innej osobie bez zgody 

Zleceniodawcy.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu winno być dokonane w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem  w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie.  

3. Zleceniodawca może rozwiązać umowę za dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia.  

 

Zmiany umowy 

§8 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których Strony 

umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 

 

Kary umowne  

§9 

 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zleceniobiorca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,     o którym mowa w § 5 

ust.1 niniejszej umowy; 

b) w wysokości 1000 zł za każdą godzinę niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków określonych w § 4 niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
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3. Zleceniodawca może potrącać kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy. 

Postanowienia końcowe 

§10 

 

1. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle niniejszej umowy, będzie właściwy  

sąd dla siedziby Zleceniodawcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy 

szczególne. 

 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

  

 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                                  ZLECENIOBIORCA 

 


