
 

 
         Zał. nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA NR 
zawarta w dniu …………………….roku w Horyńcu - Zdroju, pomiędzy: 

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Horyńcu- 

Zdroju, ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec- Zdrój, KRS 0000088952, NIP 7930001813 

(zwane spółką), reprezentowane ………………………………………, zwanym dalej 

Zamawiającym 

a: 

firmą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez............................. pod nr 

.................; NIP: ........................; REGON: ........................... 

reprezentowaną przez: 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

lub 

(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą (imię) ……………….. (nazwisko) ……………………. (nazwa handlowa) 

………………… z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) 

………………………………….; NIP: ........................; REGON: ........................... 

zwanym w dalszym tekście umowy Wykonawcą 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn. …………………………………….. 

 

2. Sposób realizacji zamówienia: 

1) Skład Zespołu Nadzoru: 

Minimalny skład Zespołu Nadzoru musi być złożony z: 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do skierowania do realizacji zamówienia następujących 

osób: 

a) jedną osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem  

w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.  

b) jedną osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub kierownika robót branży sanitarnej, 

c) jedną osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 



 
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5-letnim 

doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót branży 

elektrycznej i elektroenergetycznej, 

d) jedną osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności 

inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5-

letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub 

kierownika robót branży drogowej.  

2) Wykonawca oświadcza, że Inspektorzy nadzoru posiadają wymagane prawem uprawnienia 

budowlane oraz należą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; 

3) Kierownik Zespołu Nadzoru będzie koordynował prace Zespołu Nadzoru i występował 

jednocześnie, jako Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego; 

4) Zakres zadań Inspektorów Nadzoru/Zespołu Nadzoru będzie obejmował prowadzenie 

następujących działań: 

4.1) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami  

i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4.2) realizacja obowiązków wynikających z przepisów art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, 

4.3) uzgadnianie harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

zawartej z Wykonawcą robót -……………………………. 

4.4) zawiadamianie Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji 

stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub 

wyjaśnień, w tym współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego 

dodatkowych opracowań projektowych, 

4.5) sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

4.6) dbanie o interesy Zamawiającego przez podejmowanie czynności zapewniających 

techniczną poprawność realizowanej inwestycji, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

4.7) nadzór nad terminowością realizacji robót w stosunku do harmonogramu,  

w szczególności w zakresie dotrzymania terminu zakończenia robot i uzyskania przez 

Wykonawcę wszelkich dokumentów, niezbędnych dla odbioru przedmiotu umowy  

i przekazania do użytkowania, 

4.8) organizowanie i udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót oraz 

sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, 

4.9) sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu 

wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie 

zamówień dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych zamówień, 

4.10) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy z Wykonawcą 

robót wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia 

wynagrodzenia za wady i usterki uznane, jako nienadające się do usunięcia, 



 
4.11) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie 

budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek, 

4.12) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót 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, 

4.13) potwierdzenie wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót wpisem w dzienniku budowy, zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu, 

4.14) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzony 

wpisem w dzienniku budowy i protokołach odbioru, 

4.15) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  

i przewodów kominowych i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych, 

4.16) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót w protokołach częściowych  

i końcowych odbioru robót, jako podstawy do częściowego i końcowego fakturowania, 

4.17) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur Wykonawców, a także dokumentów, które będą 

załącznikami do tych faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, 

4.18) pobyt na terenie nadzorowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz 

na każde żądanie Wykonawcy i Zamawiającego, udział w odbiorach przejściowych, 

częściowych i końcowych, 

4.19) dyspozycyjność, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej (w dni powszednie), 

4.20) zajmowanie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań 

nieprzewidzianych oraz zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych, a wnioskowanych 

przez Wykonawcę, 

4.21) informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, w tym 

również zagrożeniach terminów, o nieprawidłowościach i wadach występujących podczas 

realizacji robót budowlanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych  

i naprawczych, a także proponowanie sposobu ich usunięcia, 

4.22) weryfikowanie i ocena kosztorysów zamiennych oraz opiniowanie składanych przez 

wykonawcę propozycji wykonania robót zamiennych, wszelkich zmian w stosunku  

do realizowanego projektu,  

4.23) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, 

4.24) współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, 

4.25)zapewnienie dojazdu na budowę we własnym zakresie, 

4.26) sprawdzanie prawidłowości wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją 

techniczną, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

4.27) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz  

z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT/PT) z podziałem na 

użytkowników, 

4.28) kontrolowanie prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń i certyfikatów  

o jakości materiałów, wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki  

do odbioru końcowego, 

4.29) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia  

o jej kompletności oraz potwierdzenie zapisem w dzienniku budowy zakończenia robót  

i skompletowania dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji, 

4.30) sprawdzenie i dostarczenie Zamawiającemu na trzy dni przed odbiorem końcowym 

kompletu atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów, 

prób i sprawdzeń wykonywanych w trakcie trwania robót, 



 
4.31) spisywanie protokołów z ujawnienia i usunięcia wad w okresie rękojmi oraz 

organizowanie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego i spisywanie 

protokołów z ustaleń wynikających podczas przeglądów, 

4.32) realizacja robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia w zakresie pełnienia 

funkcji nadzoru inwestorskiego, odbywała się będzie na podstawie umowy, którą 

Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót -……………………………………………… 

wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego.Wartość umowna robót budowlanych -

……………. zł. brutto. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu zadań określonych szczegółowo w ust. 

1 i 2 z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy 

technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami 

Zamawiającego.  
 

§ 2 

   TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1.Termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy, 

2. Termin zakończenia obowiązków Zespołu Nadzoru - nie dłużej niż do 

……………………., jednakże z zastrzeżeniem, że w przypadku niezawinionego przez 

Wykonawcę realizującego inwestycję objętego nadzorem, przesunięcia harmonogramu 

czasowego i ostatecznego zakończenia robót budowlanych objętych usługą, wydłużeniu może 

ulec termin realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji 

o 90 dni, conie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE  

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy (Zespołowi Inspektorów Nadzoru) wynagrodzenie brutto wynoszące: ….. 

(słownie: …..). 

2. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w zależności od procentowego 

zaawansowania prac; przyjmując, iż suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % 

wartości zamówienia, a faktura końcowa wynosząca 10 % zostanie wystawiona po podpisaniu 

protokołu końcowego zadania i rozliczeniu zadania.  

 

§4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE  

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność zawodową inspektora nadzoru zgodnie z Prawem 

Budowlanym i Kodeksem Cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych 

przedmiotem zamówienia. 

2. Za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia ustalonego §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający, oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, ma prawo 

odstąpić od niniejszej umowę w następujących przypadkach: 

1) w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni, 



 
2) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w sposób nienależyty lub sprzeczny z jej postanowieniami, pomimo jednokrotnego 

pisemnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków, 

3) w przypadku skreślenia Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców lub ogłoszenia jego 

upadłości, 

4) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 

przez osoby nieposiadające wymaganych przez Zamawiającego uprawnień. 

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia od umowy 

Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo  

do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w§3 ust.1. 

5. W każdym przypadku, jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części 

lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, 

bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

6. Kary umowne liczone będą od wartości brutto i będą potrącane z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

 

§ 5 

ZMIANY UMOWY  

1.  Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 

1) zmiana końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany 

terminu realizacji inwestycji (robót budowlanych), 

2) zmiana osób skierowanych do wykonywania zamówiona, jak również powołanie 

nowych o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższym niż wykazane w złożonej ofercie - 

na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 

3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania 

inwestycyjnego na wniosek wykonawcy lub zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy będzie: 

1) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej  -   

2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - 

3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej - 

4) Inspektor nadzoru w branży drogowej-  

 

4. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, 

w tym także adresu e - mail lub numeru telefonu. 

 

§ 7 

1. Umowa obowiązuje z dniem zawarcia. 



 
2. Wykonawca nie ma prawa dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz podmiotu trzeciego bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t z późn. zm) oraz ustawy  

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.). 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

stron.  
          Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 


