
 
zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w dniu ……………………… r. w Oleśnicy pomiędzy: 
 
Gminą Miastem Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica NIP 911-178-30-04, zwanym w treści 
umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych  
w Oleśnicy mgr inż. Izabelę Świąder, działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 08.01.2019 r.  
nr OR 0052.1.2019 udzielonego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy Jana Bronś 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………….zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 

§ 1.  
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji 
inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 w Oleśnicy oraz niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą.” 

2. Nadzór inwestorski pełniony będzie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji inwestycji.  
Za ostateczny termin zakończenia prac uznaje się termin podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót  oraz ostatecznych rozliczeń z wykonawcami robót budowlanych.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniami inwestycyjnymi wskazanymi w § 1 w następujących specjalnościach: 

1) budowlana pełniona przez …………………………..; 
2) sanitarna pełniona przez ……………………………...; 
3) elektryczna pełniona przez …………………………..; 

4. Spośród inspektorów  nadzoru wskazanych w ust. 3 Wykonawca wyznacza jako koordynatora ich 
czynności na budowie …………………………………….. 

 
§ 2. 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy do wykorzystania przy wykonywaniu usługi dokumenty 

opisane w pkt 1,2,3,4,5,6 i 7 - każdy po jednym egzemplarzu: 
1) dokumentację geotechniczną;  
2) projekt budowlany; 
3) projekty wykonawcze; 
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych;  
5) przedmiary robót; 
6) Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu  

z dn. 07.02.2019 r. nr 293/2019 pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych; 
7) Decyzja Starosty Oleśnickiego z dn. 14.02.2019 r. nr I-72/2019 dot. zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego i budowę hali 
sportowej. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo- finansowy 
opracowany przez Wykonawcę robót budowlanych po jego sukcesywnym wyborze przez 
Zamawiającego. 

MT.480.92.2020                                                                                                                        Załącznik nr 4 do SIWZ 
WZÓR UMOWY 



3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawcą realizacji inwestycji pt. „Budowa hali sportowej wraz  
z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 
w Oleśnicy oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” jest ………………………………………        
wybrany w drodze przetargu nieograniczonego nr postępowania: MT.481.11.2020. 

 
§ 3. 

 
1. Szczegółowy zakres usług określonych w § 1 obejmuje czynności wynikające z obowiązków 

inspektora nadzoru inwestorskiego i jego uprawnień, o których mowa w art. 25, 26 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 

2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
1) należyte zapoznanie się z dokumentacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy,  

w szczególności z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, normami oraz 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

2) należyte zapoznanie się ze stanem faktycznym dotyczącym budowy hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy; 

3) udział w przekazaniu placu budowy; 
4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz 

podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności; 
5) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego  

i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót; 
6) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości  lub 

zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem, co potwierdza wpisem do dziennika budowy; 

7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej  realizacji  
z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

8) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

9) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych  
w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy i powiadomienia 
telefonicznego przez wykonawcę robót budowlanych o gotowości do odbioru;  

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do 
użytkowania; 

11) potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlano-
montażowych zakresu rzeczowego i finansowego zadań, w protokole odbioru robót, 
stanowiący podstawę do wystawiania faktury przez Wykonawcę robót. Odbiór końcowy 
będzie dokonywany w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę robót  
o gotowości odbioru; 

12) w celu aktywnego nadzoru wymagana jest obecność inspektora na budowie minimum 3 razy 
w tygodniu w okresie prowadzonych prac, a w przypadkach nagłych, po uprzednim wezwaniu 
przez Zamawiającego, w ciągu tego samego dnia roboczego. Każdorazowa obecność 
Inspektora Nadzoru powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy; 



13) sprawdzanie kosztorysów powykonawczych w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania od 
wykonawcy robót budowlanych; 

14) typowanie ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i innych niezbędnych do 
wykonania zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych; 

15) sprawdzanie kosztorysów robót zamiennych za zakończone etapy robót określone  
w harmonogramie robót w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania od wykonawcy robót 
budowlanych; 

16) sprawdzanie zgodności realizacji prac przez wykonawcę robót budowlanych  
z harmonogramem rzeczowo- finansowym; 

17) sprawdzania kosztorysów ewentualnych robót dodatkowych i innych niezbędnych do 
wykonania zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych; w terminie do 7 dni od daty 
ich otrzymania od wykonawcy robót budowlanych 

18) akceptowanie pisemnych wniosków wykonawcy robót budowlanych o dokonanie odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego; 

19) udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. 
rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy według 
potrzeb określonych przez Zamawiającego; 

20) udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim, i o ile zajdzie taka 
potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek 
w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia  
w okresie trwania gwarancji; 

21) opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych jako 
równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie 
używanych materiałów, urządzeń i technologii; 

22) zaopiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych o przesunięciu terminu wykonania 
prac (przedłużeniu lub skróceniu); 

23) weryfikacja, analiza i opiniowanie dokumentacji projektowej na żądanie i w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego, w tym dokonywanie, opiniowanie, akceptowanie korekt  
w dokumentacji; 

24) Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku i uzyskania 
dofinansowania pomocowego na realizację zadania -  w przypadku ubiegania się przez 
Zamawiającego o dodatkowe środki finansowe ze źródeł zewnętrznych; 

25) sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej przygotowanej 
przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego  
robót; 

26) uczestniczenie w odbiorach częściowych robót budowlanych i w odbiorze końcowym  
w terminach wskazanych przez Zamawiającego; 

27) każdorazowe uczestnictwo w wizjach lokalnych na polecenie Zamawiającego; 
28) ostateczne rozliczenie robót budowlanych po ich zakończeniu i odbiorze robót w tym 

odebranie teczki kolaudacyjnej z realizacji zadania; 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót 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; 



2) żądać 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. 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Jacek Kowalski. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym jest ………………………………. 
3. Kierownikiem budowy w realizacji zadania „Budowa hali sportowej wraz  

z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ignacego 
Paderewskiego 2 w Oleśnicy oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” rozstrzygniętym w 
postępowaniu nr MT.481.11.2020 jest ………………………………………………… 

 
§ 5. 

 
1. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości ……………………….. zł brutto (słownie: ………………………………..). 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie płatne: 

1) maksymalnie dwiema fakturami VAT częściowymi w kwocie łącznej do 20% 
wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)  płatnymi w 2020 r. 

2) maksymalnie trzema fakturami VAT częściowymi w kwocie łącznej do 70% wynagrodzenia 
ofertowego brutto, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)  płatnymi w 2021 r.  

3) maksymalnie dwiema fakturami VAT częściowymi oraz fakturą VAT końcową po 
zakończeniu Inwestycji - za nadzór nad Budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Oleśnicy. 

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy, tj. podatek VAT, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług, koszty pobytu, 
koszty uczestnictwa w wizjach, odbiorach, przeglądach gwarancyjnych oraz pozostałe koszty 
wynikające z obowiązków zawartych w §3 ust.2.  
 

§ 6. 
 

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 
zgodnie z  § 5. ust. 2 w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT wskazując w niej: 
Nabywca: 
Gmina Miasto Oleśnica 
56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz 
NIP GMINY: 911-17-83-004 
Odbiorca faktury: /Adresat/ 
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 
ul. Wojska Polskiego 13 
56-400 Oleśnica 

3. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni 
od daty doręczenia faktury.  

 
§ 7. 



 
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów biurowych, własnego 
sprzętu i odzieży roboczej.  

 

§ 8. 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub  nienależyte wykonanie umowy  
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

1) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z ważnego powodu dotyczącego Wykonawcy 
tj. z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę -  
w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1, 

2) za zwłokę w sprawdzaniu kosztorysów powykonawczych, kosztorysów robót dodatkowych lub 
kosztorysów robót zamiennych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania - w wysokości 100,00 
zł za każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w dokonaniu odbioru robót budowlanych, zgłoszonych przez wykonawcę robót 
budowlanych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 
zwłoki, 

4) za nieusprawiedliwione nieobecności na naradach i spotkaniach na placu budowy, 
organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych w wysokości 
200,00 zł za każdą nieobecność. 

5) za nieusprawiedliwioną nieobecność na placu budowy w celu aktywnego nadzoru zgodnie  
z obowiązkami inspektora nadzoru inwestorskiego zawartego w § 3 ust. 2 pkt 12 w wysokości 
200,00 zł za każdą nieobecność. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych  
z przysługującego  mu wynagrodzenia za dany miesiąc. 

3. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikowych zgłoszonych do odbioru, Wykonawca ma 
obowiązek przystąpienia do ich sprawdzenia w ciągu 3 dni. Brak czynności odbiorowych po tym 
czasie nie wstrzymuje wykonywania prac przez Wykonawcę robót budowlanych, jednakże 
Wykonawca niniejszej umowy bierze solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą prac budowlanych 
za ewentualne szkody dla Zamawiającego wynikające z nienależytego wykonania obowiązków 
przez Wykonawcę niniejszej umowy. 

 
§ 9. 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 
 

§ 10. 
 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 11. 

 



Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
 
 
§ 12. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  
i jednym dla Wykonawcy. 
 

 
 

WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 


