PROJEKT UMOWA NR ……………….
O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO
zawarta w Ropczycach, dnia ………………… pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………
którą reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
…………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
Strony oświadczają co następuje:

§1
1. Inspektor
Nadzoru
przyjmuje
pełnienie
funkcji
kompleksowego
nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbudowa istniejącego osiedlowego
systemu
ciepłowniczego
wraz
z
budową,
przebudową
przyłączy
i indywidualnych węzłów cieplnych” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego
na
lata
2014-2020,
Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości
powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
Nadzór inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia
Wykonawcy prowadzić będzie:
a.

…………………………………………nr uprawnień……………………………………….
w specjalności ………………………………………………………………………………..

b.

………………………………………… nr uprawnień………………………………………
w specjalności ………………………………………………………………………………..

c.

………………………………………… nr uprawnień……………………………………….
W specjalności ……………………………………………………………………………….

d.

…………………………………………nr uprawnień ……………………………………….
w specjalności ………………………………………………………………………………..

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego
robót wynikający z opracowanych projektów budowlanych oraz wszystkie czynności
wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z Wykonawcą robót
budowlanych, a w szczególności:
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1)

reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji z projektami, warunkami pozwolenia na budowę, umową,
przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi
branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)

akceptacja propon owan ych do wbudowania materiał ów, sprawdz anie
j akości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3)

sprawdzanie, odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych.
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych
robót,

4)

5)

kontrola zgodności przebiegu robót oraz terminowości ich wykonania.

2. Inspektor Nadzoru ma prawo:
1)

2)

3)
4)

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.
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 projektami lub pozwoleniami na budowę.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić
żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja
projektowa, pozwolenia na budowę, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy prawa i zawarta urnowa o roboty
budowlane, które są znane Inspektorowi Nadzoru.

§2
1. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych.
2. Wykonawca może proponować zmianę Specjalistów, przedstawionych w ofercie.
Zmiana powyższa będzie możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, akceptującego nowego Specjalistę.
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Specjalistów w n astępujących
przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Specjalisty;
2) nie wywiązywania się Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;
3) jeżeli zmiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).
4. Zamawiający może ponadto zażądać od Wykonawcy zmiany Specjalisty, jeżeli uzna
i udowodni, że Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.
5. W przypadku zmiany Specjalisty, nowy Specjalista musi spełniać wymagania
określone dla danego specjalisty.
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6. Wykonawca obowiązany jest zmienić Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

§3
1. Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy.
2. Termin zakończenia
……………….. r.

wykonania

przedmiotu

umowy

ustala

się

na

dzień

3. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych termin określony
w § 3 pkt 2 Umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia
i odbioru prac budowlanych.
§4
Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty:
1)

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych.

2) Projekty budowlane wraz z załącznikami, opis przedmiotu zamówienia robót
budowalnych.
§5
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne
wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wyraża się kwotą w
wysokości:
netto: ………………………………………….. zł (słownie: ………………………….),
brutto: ………………………………………… zł (słownie: …………………………..).
3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną pracę na podstawie protokołu
odbioru robót osobno oraz faktury, wystawionej przez Inspektora Nadzoru
w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania.
§6
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy
Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:
• pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.),
• organizację, koordynację oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadania,
• protokolarny odbiór dokumentacji projektowej,
• reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz
umowy na realizację inwestycji, zgodnie z decyzjami administracyjnymi, przepisami
i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i praktyki inżynierskiej,
• wspieranie
Zamawiającego
we
wszystkich
czynnościach
technicznych,
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
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• organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy,
a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,
zapewnienie obecności właściwych Inspektorów Nadzoru w miejscu
prowadzenia robót codziennie w trakcie prowadzenia prac budowlanych przez
Wykonawcę inwestycji. W przypadku konieczności powtórnego wstawienia się
któregokolwiek Inspektora Nadzoru w danym dniu, Inspektor ten zostanie
powiadomiony o konieczności powtórnego wstawienia się na budowę przez
Zamawiającego lub Kierownika robót budowlanych za pośrednictwem e-mail lub SMS czas reakcji tj. zgłoszenia się na terenie budowy nie może być dłuższy niż dwie godziny.
Ze strony Zamawiającego wezwania, o którym mowa wyżej, może dokonać jedna
z niżej wymienionych osób:
Zdzisław Duliban - Prezes Zarządu PEC w Ropczycach Sp, z o.o.
Ewa Harmata-Milczanowska – Dyrektor Techniczny
Krzysztof Nykiel – Mistrz ds. Energetycznych.
Codzienna obecność Inspektorów Nadzoru dokumentowana będzie podpisami na liście
obecności i potwierdzona przez Zamawiającego.
• kontrolę i aprobatę dokumentów roszczeniowych Wykonawcy,
• przygotowanie dokumentów do ewentualnych postępowań spornych,
• zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robót,
• rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
• zatwierdzanie i sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów
budowlanych wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami,
przepisami i specyfikacją techniczną, w szczególności zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
a w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów równoważnych ocena
ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu
z nadzorem autorskim (Projektant) i Zamawiającym,
• szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych,
zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
• sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
• wydawanie Kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych,
• żądanie od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
• kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót,
• Ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót
budowlanych,
• W nagłych przypadkach wymagających obecności Inspektora Nadzoru (np. awaria,
wypadek podczas realizacji robót np.: osunięcie ziemi, uszkodzenie infrastruktury
znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych itp.) będzie on się musiał stawić
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•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy liczba
wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie,
zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin)
o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
udział i przewodniczenie naradom organizowanym przez Zamawiającego w sprawach
dotyczących postępu realizacji zadania w których brać udział będą wszystkie
zaangażowane w realizację zadania strony,
uczestniczenie w innych naradach technicznych,
bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu realizacji zadania i innych
narad technicznych,
szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę,
w zakresie rzeczowym i finansowym,
reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach związanych z realizacją zadania,
informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót,
o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych
lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień
lub udzielanie wyjaśnień,
dokonywanie regularnych wpisów do Dziennika budowy,
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od
Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy
zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących
podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora,
koordynowanie działań w wypadku wystąpienia kolizji z innymi sieciami,
uczestnictwo w spotkaniach na budowie w wypadku wystąpienia kolizji z innymi
sieciami,
przeprowadzenie kontroli przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz
innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez
Wykonawcę robót, Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na Użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót
budowlanych.
organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu
odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania i jego
ewentualnych aktualizacji,
sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów
Zamawiającego, w tym:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych
i stosownych materiałów (do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało
egzekwowanie i odbiór od Wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów
i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja),
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
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- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
budowlanych
i przekazanie ich do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez
Zamawiającego;
- sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem
oraz terminowość ich wykonania;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego
wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na
budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu (jeżeli dotyczy);
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian
w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty Wykonawcy);
- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania
robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
- branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia
spraw budowy w toku jej trwania;
- uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących realizowanego
projektu;
- wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową
o wykonawstwo, przepisami BHP i zastosowaną technologią;
sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów
(atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów
prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu
budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów
stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od
Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniałym fakcie.
• Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi będzie pełniony nadzór
inwestorski opisuje Program Funkcjonalno Użytkowy oraz Opis Przedmiotu
Zamówienia, a w późniejszym terminie projekt budowalny wraz z pozwoleniem na
budowę.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy.
W tym samym dniu wyłoniony Inspektor Nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie
o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Do obowiązków Inspektora nadzoru
należy również nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
§7
1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą
z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

w

formie

kar

umownych
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1)

2)

3)

4)

Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną
w wysokości 250 zł netto za każdy dzień nieobecności któregokolwiek
z Inspektorów Nadzoru w trakcie prowadzenia prac budowlanych właściwych dla
danego Inspektora Nadzoru. W przypadku nieobecności kilku Inspektorów
Nadzoru w jednym dniu, kiedy prowadzone są prace właściwe dla każdego z tych
Inspektorów Nadzoru, dzienna kara umowna w wysokości 250 zł netto jest
mnożona przez liczbę nieobecnych Inspektorów Nadzoru w danym dniu.
za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy
wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub nieprzestrzegania
przewidzianych wymogów i procedur w wysokości 1.000,00 zł,
nieprzedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Inspektor Nadzoru ponosić będzie
względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe
z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający może dochodzić od Inspektora Nadzoru odszkodowania
przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych.

§8

1.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2.

Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

a)

zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy,

b)

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu
realizacji umowy na wykonanie zadania objętego pełnieniem funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

3.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad. pkt a) - wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, ad. pkt b) - zmiana terminu realizacji
przedmiotu zamówienia o okres przesunięcia terminu wykonania zadania objętego
pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
§9

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2. Wszelkie

zmiany niniejszej umowy będą odbywały
sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

się

w

formie

aneksów,

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku
z realizacją Umowy
Zamawiającego.

jest

właściwy

rzeczowo

sąd

powszechny

właściwy

dla
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4. Umowę sporządzono w 3 egz., 1 egz. dla Inspektora Nadzoru oraz 2 egz. dla
Zamawiającego.

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

O
R
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