
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. 
„Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego”, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

UMOWA nr …./2018

zawarta w dniu …….. 2018 r.

pomiędzy 
Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku przy ul. Al. Niepodległości 20
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta Kraśnicki – Andrzej Maj
Wicestarosta Kraśnicki – Mariusz Socha 
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Powiatu – Zofi Skórskiej 

zwanym dalej „Zamawiającym”
a 
……………………………………….
……………………………………....
……………………………………….
wpisanym  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego pod
numerem  ......................................,  którego  dokumentację  rejestrową  przechowuje  Sąd  Rejonowy  
w  ..........................,  Wydział  Gospodarczy  KRS/  wpisanym  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  
o Działalności Gospodarczej ...............................................................
REGON: ……………………..
NIP: …………………………
z siedzibą w ………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………..
…………………………………………...

zwanym dalej „Inspektorem” 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst.
jedn. z 2017 r., poz. 1579, z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, została zawarta umowa o następującej
treści:

§1

Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usługi  polegającej  na  pełnieniu  funkcji  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego (zwanego  dalej  Inspektorem)  nad  realizacją  inwestycji  pn.  „Rozbudowa
Zespołu  Szkół  Nr  3  w  Kraśniku  o  warsztaty  kształcenia  praktycznego” ,  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
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§2

1. Zamawiający zleca,  a  Inspektor zobowiązuje  się  do  świadczenia  usługi  będącej  Przedmiotem
umowy.

2. Dokumentacja  projektowa  dotycząca  nadzorowanych  robót,  udostępniona  jest  na  stronie
internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Zamawiającego,  po  adresem:
http://www.powiatkrasnik.  e  -bip.eu/index.php?id=724&p1=szczegoly&p  2  =19882   .

3. Inspektor  zobowiązuje  się  wykonać  Przedmiot  umowy  zgodnie  z  projektem,  obowiązującymi
przepisami i  polskimi i  europejskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej  i  postanowieniami
niniejszej umowy.

4. Inspektor  oświadcza,  że  dysponuje  kadrą  posiadającą  uprawnienia  do  wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w nw. specjalnościach:
 konstrukcyjno – budowlanych ;
 elektroenergetycznych;
 instalacji sanitarnych;

oraz że wskazana niżej osoba/y posiada/ją uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych bez
ograniczeń  oraz  jest/są  wpisana/e  na  listę  członków  właściwej  izby  samorządu zawodowego  
i posiada/ją aktualne zaświadczenie wydane przez tę izbę:
 – p. …………………………………. tel. …………………………….
– p. …………………………………. tel. …………………………….
– p. …………………………………. tel. …………………………….

§3

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy zaś
zakończenie z dniem upływu okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

2. Zamówienie na roboty budowlane,  realizowane jest od dnia  21 maja b.r.,  tj.  od daty zawarcia
umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu bezusterkowego odbioru. 

3. Zakończenie  realizacji  umowy  na  roboty  budowlane przewidziane  jest  na  dzień  30.06.2019 r.
Termin ten ma charakter orientacyjny – faktyczny termin realizacji usługi stanowiącej Przedmiot
umowy będzie uzależniony od zakończenia realizacji umowy na roboty budowlane. 

§4

1. Za realizację Przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z ofertą  Inspektora, na
kwotę brutto: …………………….. zł  (słownie: ………….. złotych).  Wskazana kwota stanowi całkowite
wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu umowy.

2. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rachunków/faktur VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób:

1)  80% kwoty  wynagrodzenia  w częściach równych w okresach miesięcznych,  (z  wyłączeniem
ostatniego miesiąca); 
2) 20% kwoty wynagrodzenia, jako rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu umowy, nastąpi
na podstawie rachunku/faktury VAT, wystawionej przez Inspektora w oparciu o protokół odbioru
końcowego, który zostanie podpisany nie wcześniej niż protokół odbioru robót budowlanych. 

4. Zamawiający jest  zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni  licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionego/ej rachunku/faktury. 
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5. Zapłata  należności  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  Inspektora wskazany  na
rachunku/fakturze,  a  za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

6. W  przypadku  wystawienia  rachunku/faktury  przed  podpisaniem  stosownego  protokołu  lub  
w  przypadku  nieprawidłowego  wystawienia  faktury  Zamawiający ma  prawo  zwrócić  fakturę
Inspektorowi. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę
do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

§5

1. Inspektor jest zobowiązany do:

1) reprezentowania Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli 
w  zakresie  zgodności  realizowanych  robót  z  dokumentacją  projektową,  Specyfkacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą
techniczną,  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  prawem
budowlanym,  polskimi  i  europejskimi  normami,  zasadami  i  warunkami  określonymi  w
decyzjach dotyczących Przedmiotu umowy;

2) kontroli  prawidłowości  prowadzenia  dzienników  budowy  i  dokonywania  wpisów
stwierdzających  wszystkie  okoliczności  mające  znaczenie  dla  właściwego  procesu
budowlanego;

3) kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych,  dostaw,  zasad
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, przepisów p.poż i ochrony
środowiska;

4) sprawdzania  i  odbioru  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
uczestniczenie  w  próbach  technicznych  instalacji  dokonywania  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza zanikających i ulegających zakryciu;

5) sprawdzania jakości wykonanych robót oraz zainstalowanych urządzeń, materiałów, a także
zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

6) potwierdzenia faktycznie wykonywanych robót i sprawowania nadzoru nad usunięciem wad 
i usterek przez  Wykonawcę robót budowlanych; wydawania poleceń i instrukcji  Wykonawcy
robót  budowlanych,  celem  prawidłowego  i  rzetelnego  wykonania  robót  określonych  
w umowie;

7) wstrzymania robót budowlanych, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz
w  przypadku,  gdy  Wykonawca  robót  budowalnych nie  wypełnia  swoich  obowiązków  z
należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy;

8) kontroli  jakości  używanych  materiałów  zgodnie  z  prawem,  żądania  dodatkowych  badań
jakościowych,  a  w  szczególności  obowiązkowy  odbiór  przedstawionych  przez  Wykonawcę
robót budowlanych certyfkatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wybudowaniem;

9) żądania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz
wnioskowanie do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych w przypadku ich
nie usunięcia;

10) udziału  w  czynnościach  odbioru  dokumentacji  powykonawczej,  odbioru  częściowego,
końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego robót budowlanych. W ramach tych czynności
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Inspektor jest  zobowiązany  do  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  oraz  przekazania
Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej,

11) współpracy z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w zakresie wykonawstwa robót
budowlanych, tj.:

a) kontroli dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich
kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową;

b) sprawdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową;

c) sprawdzania  jakości  dokumentów,  zezwoleń,  aprobat  technicznych,  deklaracji  i  znaków
zgodności, certyfkatów, itd., w celu uniknięcia ryzyka użycia materiałów uszkodzonych, czy
wadliwych; 

d) w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  zatwierdzania  proponowanych  metod  wykonania  robót
budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez  Wykonawcę robót
budowlanych;

e) rekomendowania  wszystkich  zmian  w  planach  i  specyfkacjach  technicznych,  które  mogą
okazać  się  niezbędne  lub  pożądane  podczas,  lub  w  następstwie,  wykonywania  robót
budowlanych;

f) monitorowania  postępu  robót,  kontrola  zakresu,  ilości  i  wartości  robót  z  przyjętym
harmonogramem robót;

g) sprawdzania  odpowiedniości  i  autentyczności  wszystkich  certyfkatów  ubezpieczeń,
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itd., za które  Wykonawca robót budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy;

h) organizowania  dodatkowych  testów  jakości  przez  specjalistyczne  instytuty,  (jeżeli  jest  to
niezbędne);

i) przeprowadzania  regularnych inspekcji  placów budowy, sprawdzających jakość wykonania  
i  użytych  materiałów  zgodnie  z  umową  oraz  dobrą  praktyką  inżynierską.  Inspektor  ma
obowiązek wizytowania placu budowy, we wszystkie dni robocze. Wizyta potwierdzana będzie
na liście obecności udostępnionej w siedzibie Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku;

j) organizowania wraz z  Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy  
(co najmniej raz w miesiącu, a jeżeli zajdzie potrzeba – na każde życzenie Zamawiającego,  
w każdym terminie wskazanym przez Zamawiającego) oraz przygotowywania notatek w celu
umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót,
sporządzanie protokołów ze spotkań;

k) egzekwowania  zgodności  wykonanych  robót  z  określonymi  wymaganiami  technicznymi  
i zapisami kontraktowymi;

l) potwierdzania  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także  –  na  żądania
Zamawiającego – kontrolowanie rozliczenia budowy;

m) dbałości o sporządzanie dokumentacji fotografcznej w trakcie prowadzenia inwestycji; 

n) sprawdzania  i  odbierania  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
prowadzenie  prób  i  odbiorów  technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  oraz
przygotowywania  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych  obiektów  budowlanych  
i przekazywaniu ich do użytkowania;
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o) skompletowania  dokumentacji  Wykonawcy i  oświadczeń  wymaganych  przez  odpowiednie
uregulowania oraz współpracy z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkownie (jeśli
będzie wymagane);

p) przeglądu,  oceny  kompletności  oraz  zgodności  dokumentacji  powykonawczej  ze  stanem
istniejącym  i  dostarczenie  jej  Zamawiającemu wraz  z  dokumentacją  dotyczącą
nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

q) po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad i w okresie rękojmi dla umów, lecz nie
dłużej niż przewiduje to końcowa data gwarancji i rękojmi z tytułu prac i usług świadczonych 
w ramach umowy, uczestniczenia w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, dbania o interesy
Zamawiającego oraz  podejmowania  czynności  zapewniających  techniczną  poprawność
realizowanej inwestycji bez odrębnego wynagrodzenia;

1) kontrolowania  szczegółowych  rozliczeń  budowy  zgodnie  z  zapisami  umowy  na  roboty
budowlane zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych;

2) działania w ramach zawartej umowy związane z nadzorem, z ramienia  Zamawiającego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi oraz rozliczenie umowy, wynikające z uwarunkowań
realizowanego zadania inwestycyjnego;

3) Inspektor będzie zobowiązany do wykonania czynności w imieniu  Zamawiającego w ramach
nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, w szczególności w przypadku zgłoszenia usterek
spowodowanych niewłaściwym wykonawstwem;

4) wykonywania w imieniu  Zamawiającego  innych czynności  związanych z pełnieniem funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

2. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót
budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

3. Inspektor nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić
Zamawiającego na  starty  materialne  i  fnansowe  -  dotyczy  to  w  szczególności  decyzji
związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych.

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

§6

Inspektor ma prawo do:

1) wydawania Wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót
poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,  
a 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) żądania  od  Wykonawcy  robót  budowlanych,  kierownika  budowy  i/lub  kierownika  robót,
dokonania  poprawek  bądź  ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych  robót,  a  także
wstrzymania  dalszych  robót  budowlanych  w  przypadku,  gdy  ich  kontynuacja  mogłaby
wywołać  zagrożenie,  bądź  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z  dokumentacją
projektową i/lub pozwoleniem na budowę.
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§7

1. Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez  Zamawiającego z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Inspektor – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy;

2) W przypadku każdorazowego stwierdzenia niestarannego działania  Inspektora w wykonaniu
Przedmiotu  umowy w wysokości  0,2% wynagrodzenia  brutto,  o  którym mowa w §4 ust.1
niniejszej umowy.

3) każdorazowo  za  brak  wizytacji,  o  których  mowa  §5  ust.1  lit.i)  –  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony
brak wizytacji.

1. W przypadku gdy Zamawiający jest uprawniony do stosowania kar umownych, należną mu kwotę
może potrącić z dowolnej należności przysługującemu Inspektorowi.

2. Jeżeli  wskutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Inspektora obowiązków
określonych  w niniejszej  umowie,  Zamawiający poniesie  szkodę,  to  Inspektor zobowiązuje  się
pokryć  tę  szkodę  w  pełnej  wysokości,  w  ciągu  14  dni  od  otrzymania,  od  Zamawiającego
pisemnego  udokumentowanego  wezwania  do  zapłaty  za  utracone  korzyści,  na  zasadach
określonych  
w  Kodeksie  cywilnym.  Powyższy  zapis  dotyczy  także  pokrycia  szkody,  jaką  może  ponieść
Wykonawca robót budowlanych.

3. Strony  umowy  mają  prawo  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  Kodeksu
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) nastąpiło wypowiedzenia/odstąpienie od umowy na wykonanie robót budowlanych;

b) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Inspektor może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  za  prace  wykonane  do  dnia
odstąpienia od umowy;

c) zostaną  zaniechane  prace  związane  z  realizacją  zadania  inwestycyjnego  z  przyczyn
niezależnych od Zamawiającego;

d) Inspektor nie  podjął  się  wykonywania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  lub
przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

e) Inspektor wykonuje  swoje  obowiązki  w  sposób  niezgodny  z  niniejszą  umową  lub  bez
zachowania należytej staranności.

f) W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Inspektora  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego,  Zamawiający zapłaci  Inspektorowi wynagrodzenie za wykonaną pracę, jeżeli
zostanie  ona  odebrana  przez  Zamawiającego na podstawie  protokolarnie  potwierdzonego
stanu zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora
przy  realizacji  umowy,  do  dnia  odstąpienia  przez  Zamawiającego od  umowy.  W  tych
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okolicznościach Inspektor zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści 
i zrzeka się roszczeń z tego tytułu. 

1. Odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  
o okolicznościach wskazanych w ustępach powyżej. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie oświadczenia wraz z uzasadnieniem i winno
być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

1. Wszelkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy
pisemnej. 

2. Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  w  przypadku
wystąpienia  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  dniu  podpisania  umowy,  
w szczególności:

a) gdy zmianie ulegną przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy i mające wpływ
na zakres lub okres obowiązywania umowy;

b) gdy zmianie ulegnie obowiązująca stawka podatku VAT;

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

d) gdy powstanie rozbieżność lub niejasność w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i  doprecyzowanie  treści  umowy  w celu  jednoznacznej  interpretacji  jej  postanowień  przez
Strony, na co obie Strony wyrażą zgodę;

e) gdy powstanie obowiązek wynikający z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których
fnansowana jest niniejsza umowa lub umowa na roboty budowlane;

f) gdy zajdzie konieczność skrócenia minimalnego lub wydłużenia maksymalnego czasu realizacji
Przedmiotu umowy w następstwie zmian terminów realizacji robót budowlanych;

g) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Przedmiotu
umowy, w następstwie zmian wprowadzonych w umowie na roboty budowlane.

§10

1. W razie  powstania sporu związanego z  wykonaniem niniejszej  umowy, Strony będą dążyły  do
polubownego rozstrzygnięcia.

2. Właściwym  do  rozpoznawania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest  Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§11

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Kodeks
cywilny, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Inspektora.

3. Inspektor nie może dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich, bez zgody pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY: INSPEKTOR:

……………………………………………. ……………………………………………

…………………………………………….
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