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Załącznik nr 3 

UMOWA ………./2016 

(wzór) 

Zawarta w dniu ……. 2016 r. w Siemkowicach pomiędzy Gminą Siemkowice 
reprezentowaną  przez: 
Zofię Kotynia – Wójta Gminy 
Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
………………….. 
NIP ……………………, Regon ……………………… 
Zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę nadzoru inwestorskiego 
nad robotami realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Termomodernizacja budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Radoszewicach”, 
na warunkach określonych w niniejszej umowie  i umowie o wykonanie robót. 

2. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i sztuką budowlaną. 

§ 2 

Przedmiot umowy będzie realizowany od daty zawarcia umowy do 31.05.2016 r.  
Faktycznie nadzór będzie pełniony od daty przekazania Wykonawcy placu budowy i trwał 
będzie do odbioru ostatecznego robót i usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze  
(tj. do dnia protokolarnego stwierdzenia odbioru robót objętych nadzorem zgodnie z §1 
niniejszej umowy). 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 
będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 
umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 
2.Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z wiedzą techniczną w sposób 
staranny i rzetelny. 
3. Wykonawca będzie działać zgodnie z niniejszą umową. 
4. Wykonawca będzie respektować prawa autorskie projektanta. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu 
budowy. 
2. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r 
Prawo budowlane. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się  
w szczególności do: 
a/ reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
b/ sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wykorzystywanych 
materiałów, a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
c/ sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, 
d/ przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru 
ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze 
ostatecznym, 
e/ potwierdzania ilości wykonanych robót, 
f/ potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowych robót  
i odbiorze ostatecznym zadania, 



 2 

g/ sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia należnych 
im kwot, 
h/ rozliczenia końcowego zadania. 

3. Udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
robót budowlanych (w ramach kwoty wynagrodzenia). 
4. Na wykonanie robót w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej lub 
podejmowanie innych działań przez Wykonawcę i wpływających na wzrost wartości robót 
potrzebna jest zgoda Zamawiającego. 

§ 5 

1. Jako Przedstawiciela w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
Zamawiającego wyznacza się Tadeusza Ślusarka – Kierownika Referatu Inwestycji, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
2. Zamawiający dostarczy bezpłatnie i w sposób, który nie opóźni wykonywania zamówienia 
wszelkie posiadane przez niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym 
zamówieniem. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośredniej informacji i danych co 
do postępu realizacji zadania. 
2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tym zakresie do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na 
Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym 
stanowisku względzie podjętych działaniach. 

 

§ 7 

 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, 
w wysokości: brutto …..... zł (słownie: …………………………) w tym podatek VAT w 
wysokości ……. % co stanowi kwotę: .......................... zł, wartość usług bez podatku VAT 
(netto) wynosi: …............ zł (słownie: …………………………………………………….).  

2. Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z 
wykonaniem umowy. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany rachunkiem/fakturą, w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionego/ej 
rachunku / faktury VAT wraz z protokołem odbioru. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana może 
dotyczyć przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Ewentualna zmiana 
dokonana będzie w formie aneksu do umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku od 
towarów i usług (VAT), Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie stosownych 
przepisów prawnych oraz je wskaże. W następstwie zmiany przepisów oraz po spełnieniu 
poprzednio podanego warunku, Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą 
obowiązującą stawkę tego podatku. 

6. Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z 
ustawą, w przypadku, gdy: 
1) zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające 

zastosowanie do przedmiotu umowy, 
2) wystąpią okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 
Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony określą w aneksie do niniejszej umowy 
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§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
a/ jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni; 
b/ jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania 
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 
c/ w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości; 
d/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 142 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 
pkt a, b  Zamawiający ma prawo do zryczałtowanej kary umownej w wysokości 30% wartości 
umowy brutto. 

§ 9 

1. Za zwłokę z wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony są 
uprawnione do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy 
dzień zwłoki. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 
będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 
umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

§ 11 

Wszelkie spory powstałe w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

Zamawiający:       Wykonawca:  


