
Strona 1 z 6 

 

Załącznik nr 3 – Projekt umowy 

UMOWA NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTOESKIEGO 

zawarta w Nowym Tomyślu, w dniu ……………………., pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 

NIP 787-17-50-689 

reprezentowanym przez : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

a, ………………………………………………………………………………………………………… prowadzącym działalność  

gospodarczą na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 1 

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca  

Wykonawcy pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

……………………………………….………………………………………………………………………………… przy realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym 

Tomyślu – Budynek „E” II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii 

Narządów Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz. Nr 560/10, 560/9, 560/12 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania podlegającego nadzorowi  inwestorskiemu określa 

dokumentacja projektowa, zapisy SIWZ , STWIOR , przedmiary robót, i projekt umowy 

obowiązujący wykonawcę robót budowlanych, dostępne do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego oraz zamieszczone na stronie internetowej www.szpital-nowytomysl.pl 

 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 

Rozpoczęcie pełnienia usługi nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, a zakończy wraz z  

upływem terminu  gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

2. Inne daty związane z realizacją zadania: 

2.1.  Termin rozpoczęcia robót budowlanych – niezwłocznie po podpisaniu umowy z 

wykonawcą robót budowlanych i przekazaniu placu budowy. 

2.2.  Przewidywany okres realizacji robót budowlanych – 5 miesięcy. 

2.3.  Termin związania umową – do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi  na nadzorowane 

roboty inwestycyjne. 
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3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych na 

zadaniu podlegającym nadzorowaniu, okres pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 

zostanie odpowiednio wydłużony. Za wydłużony okres realizacji umowy Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie (odszkodowanie). 

 

§ 3 

1. Funkcja inspektora nadzoru pełniona będzie przez ………………………………………………………………… 

tel. ……………………………, e-mail …………………………………………. 

2. Dokument potwierdzający uprawnienia inspektora nadzoru oraz zaświadczenie o 

przynależności  do właściwej izby samorządu zawodowego stanowią załączniki do niniejszej 

umowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego utrzyma członkostwo w izbie samorządu zawodowego 

przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 

4. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wskazuje Pana ………………………………………. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 4 

I. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 

1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy zapoznanie się z dokumentacją projektową zadania, 

przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 

zapisami umowy obowiązującymi wykonawcę zadania inwestycyjnego. 

2. Poinformowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach lub brakach w 

dokumentacji projektowej. 

3. Weryfikacja i zaopiniowanie przygotowanego przez wykonawcę robót harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

4. Zaopiniowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przygotowanego przez wykonawcę 

robót. 

5. Zaopiniowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przygotowanego przez wykonawcę 

robót. 

6. Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót placu budowy. 

7. Wykonywanie czynności stanowiących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w 

nadzorowanych branżach zgodnie z ustawą „prawo budowlane” 
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8. Sprawowanie nadzoru w sposób zapewniający nieprzerwaną realizację robót przez 

wykonawcę. 

9. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót przepisów Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy. 

10. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych, 

kontrola zgodności realizacji prac z dokumentacją projektową, z zawartą umową, STWIORB, 

normami i sztuką budowlaną. 

11. Zalecanie usunięcia nieprawidłowości dotyczących wykonania nadzorowanych robót. 

12. Nadzór nad zgodnością stosowanych przez Wykonawcę materiałów z wymogami przepisów 

wydanych na podstawie ustawy „Prawo budowlane”, z wymogami  dokumentacji 

projektowej, oraz wymogami obowiązującymi wykonawcę robót wynikającymi z 

dokumentów przetargowych i zawartej z Zamawiającym umowy. 

13. Dopuszczanie do stosowania przez wykonawcę robót, materiałów i urządzeń równoważnych 

o właściwościach nie gorszych niż określone dokumentacją projektową i STWIORB. 

14. Wnioskowanie lub opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie niezbędnych zmian 

lub uzupełnień dokumentacji projektowej. 

15. Sprawdzanie i opiniowanie zmienionej lub uzupełnionej w trakcie budowy dokumentacji w 

zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, z uwzględnieniem 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

16. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (ilościowy i jakościowy) niezwłocznie , nie 

później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Odbiór polegający 

na ocenie ilości i jakości robót.  

17. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.  

18. Uczestniczenie w odbiorach robót : częściowych i końcowym.  

19. Kontrolowanie rozliczeń ilościowych i wartościowych przygotowanych do odbiorów 

częściowych i końcowego przez wykonawcę robót (weryfikacja przejściowych i końcowego 

świadectwa płatności), finansowe rozliczenie nadzorowanych robót oraz potwierdzanie 

protokołów odbioru dostarczonych/zamontowanych/ urządzeń i wyposażenia.  

20. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót nie ujętych w 

przedmiarze inwestorskim lub zamiennych oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich 

akceptację. 

21. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości, które 

mogłyby skutkować  zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem. 

22. Uczestniczenie 2 x w miesiącu w organizowanych przez Zamawiającego Radach Budowy, oraz 

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych w zależności od potrzeb. 

23. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 

kontroli. 



Strona 4 z 6 

 

24. Opiniowanie wniosku wykonawcy robót o przesunięcie planowanego terminu zakończenia 

robót. 

25. Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i i obmiarów robót, 

gromadzenia atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia, protokołów prób technicznych 

i innych dokumentów niezbędnych do odbioru robót. 

26. Nadzorowanie skompletowania przez wykonawcę robót archiwalnej dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi zmianami, rysunkami zamiennymi lub uzupełniającymi. 

27. Dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek zarówno w trakcie procedury 

odbiorowej, jaki w okresie gwarancyjnym, sporządzenie protokołu usunięcia usterek, 

potwierdzenie zakończenia robót i gotowości do odbioru przed zgłoszeniem Zamawiającemu 

przez wykonawcę robót. 

28. Udział w przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych minimum 1 raz w roku oraz 

odbiorach usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych. 

29. Współpraca z Zamawiającym w realizacji wszystkich innych działań niezbędnych do 

prawidłowej realizacji umowy i zakończenia zadania (w zakresie branż nadzorowanych przez 

Wykonawcę). 

II. Obowiązki  Zamawiającego: 

1 Zapoznanie Inspektora nadzoru z zakresem robót i przekazanie 1 egz. dokumentacji 

projektowej oraz pozostałych dokumentów obowiązujących wykonawcę robót przy realizacji 

zadania. 

2. Uczestnictwo w Radach Budowy, naradach koordynacyjnych i odbiorach robót. 

3. Podejmowanie ostatecznych decyzji co do zakresu robót zaniechanych, zamiennych, 

dodatkowych. 

4. Zapłata umówionego wynagrodzenia. 

§ 5 

1 Wykonawca nie może zlecać wykonawcy robót budowlanych wykonania robót dodatkowych 

/zamiennych, koniecznych/ nieuwzględnionych w umowie z wykonawcą robót bez pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

2 Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą „Prawo budowlane”, 

„Prawo zamówień publicznych”, „ Kodeks Cywilny”, oraz z wymaganiami ustalonymi w 

umowach na realizację robót.   

§ 6 

1 Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie netto  …………………………………. zł,  

…………………………………. zł brutto (słownie brutto: ……………….....................................................    
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………………………………………………………………………………………….) 

2 Wynagrodzenie inspektora nadzoru jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obowiązuje w całym 

okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji. 

3 Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, bądź przedłużenie  

terminu realizacji robót budowlanych nie powodują zmiany wynagrodzenia o którym mowa 

w § 6 ust. 1.   

4 Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w  

terminie do 21 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury/rachunku do siedziby 

Zamawiającego.  

5 Strony ustalają następujące zasady rozliczeń: 

a. po odbiorze końcowym nadzorowanych robót Wykonawca zafakturuje 80 % kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1, 

b. 10 % kwoty umownej płatne będzie po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie nadzorowanego obiektu, 

c. zapłata pozostałych 10 % wynagrodzenia nastąpi w podziale na równe roczne raty 

płatne po każdym rocznym przeglądzie obiektu w okresie gwarancji i rękojmi, przy 

czym ostatnia rata po upływie okresu gwarancji i usunięciu usterek przez wykonawcę 

robót budowlanych. 

 

§ 7 

1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej : 

a. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonywania obowiązków wynikających 

z umowy,  0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień 

opóźnienia, 

b. za nieuzasadnioną/ nieusprawiedliwioną nieobecność  na Radach Budowy 0,5 % 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 

c. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust.1. 

d. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania innych obowiązków określonych w 

umowie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do ich wykonania w określonym 

terminie, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1. 

e. naliczone ewentualne kary umowne potrącone zostaną z wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, na podstawie noty obciążeniowej lub będą dochodzone na drodze sądowej, 

f. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 
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§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy prawo budowlane. 

2. Zmiany umowy wymagają  aneksu w formie pisemnej, podpisanego przez obie strony 

umowy. 

3. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

        Zamawiający                                                                               Wykonawca 


