Załącznik nr 4 do WZ
Umowa nr __________________ (wzór umowy)

Zawarta w dniu ..................... 2018 roku w Wolsztynie

Pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn wpisanym do KRS pod nr 0000033810, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającym
REGON: 970773426,
NIP 923-15-06-721,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

Reprezentowanym przez:
Dyrektora – Tadeusza Tofel, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
....................................................................................... reprezentowanym przez:
1. ..........................................................
2...........................................................
zwanym dalej Wykonawcą, zawarta została umowa następującej treści:
§ 1.
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
2017.1332) nad realizacją robót budowlanych pn: "Modernizacja infrastruktury SPZOZ w
Wolsztynie na potrzeby Pracowni Fizjoterapii "; PN/10/2018.

2.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określa załącznik nr …..
stanowiący integralną część umowy oraz obowiązujące przepisy prawa w tym ustawy Prawo
budowlane.

3.

Nadzorowana inwestycja została szczegółowo opisana w załącznikach do zapytania ofertowego. WW
dokumentacja zostanie Wykonawcy przekazana po podpisaniu umowy, którą stanowi ;
−

projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych oraz pozwolenie
na budowę,

−

projekty wykonawcze,

−

__________________________________
§ 2.
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1. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa z należytą starannością w trosce o dobro rzeczonej inwestycji z
poszanowaniem interesów Zamawiającego.
2. Nadzór inwestorski w imieniu Zleceniobiorcy pełnić będą
a) _______________________________________ uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń o specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr __________________-- wpis na listę
członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) _______________________________________ uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń o specjalności o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr
__________________-- wpis na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
c) _______________________________________ uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nr __________________-- wpis na listę członków
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 pod warunkiem, że
nowa osoba będzie legitymowała się co najmniej takimi sami uprawnieniami jak osoba
zastępowana oraz Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę.
4. Funkcję

koordynatora

w

rozumieniu

art.

27

Prawa

budowlanego

pełnić

będzie

______________________________________.
5. W ramach niniejszej umowy oraz wynagrodzenia umownego na Wykonawcy ciąży również
obowiązek sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zamówieniami dodatkowymi do wysokości
15% wartości robót budowlanych wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót
budowlanych oraz udział w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez
Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. Przed upływem okresu gwarancji
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dokona przeglądu ostatecznego
wykonanych robót budowlanych.
§ 3.
1. Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Wykonawca będzie wykonywał od dnia
rozpoczęcia robót wymienionych w § 1 ust. 1 - tj.
−

od dnia ................ do dnia zakończenia robót - tj. do dnia .................. ……..

−

od dnia ____________ do dnia ____________________ dotyczy przeglądu pogwarancyjnego.

2. Wskazany w ust. 1 termin realizacji umowy może ulec zmianie w zależności od zmiany terminu
realizacji robót budowlanych.
§ 4.
1. Wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego wynosić będzie zł.
......................... zł

(słownie …………………………………………………...............................zł).
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2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie, z
zastrzeżeniem postanowień wynikających z niniejszej umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Cena nadzoru inwestorskiego wynikająca z niniejszej umowy nie ulega zmianie w przypadku
zwiększenia zakresu robót budowlanych

do wysokości 15% wartości robót budowlanych

podanych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
5. W przypadku udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień na zamówienia dodatkowe
lub udzielenia zamówień podobnych przekraczających 15% wartości robót ustalonych na
podstawie umowy podstawowej z Wykonawcą robót, WYKONAWCY może zostać przyznane
wynagrodzenie na podstawie zawartej odrębnej pisemnej umowy lub spisanego aneksu. Do
ustalenia należności za dodatkowe prace Inspektora Nadzoru zostanie przyjęta jedynie wartość
robót budowlanych przekraczająca o 10% wartość robót ustalonych w umowie podstawowej.
6. W przypadku, gdy wartość odebranych od Wykonawcy robót będzie mniejsza od zleconych, do
obliczenia należnego wynagrodzenia zostanie przyjęta jedynie wartość odebranych robót przez
Inspektora Nadzoru.
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie faktur częściowych wystawianych
miesięcznie na podstawie dostarczonych faktur w terminie ______________________.
8. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
9. Za dokonanie płatności uznaje się dokonanie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Nie dopuszcza się możliwości kalkulacji w innych walutach, a także prowadzenia rozliczeń w
innych walutach.
§ 5.
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących
wypadkach:
a. jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na
okres dłuższy niż 7 dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy po
uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni na
podjęcie stosownych czynności.
b. jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez
zachowania

wymaganej

staranności,

po

uprzednim

wezwaniu

i

wyznaczeniu

dodatkowego terminu, nie krótszego niż ……… dni na podjęcie stosownych czynności.
2.

W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1.

§ 6.
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1.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

2.

Strony nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

3.

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z
Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

4.

Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
umowy.
§7

1. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od
stwierdzenia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na
terenie budowy, a dotyczących sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawcę robót, użytych
materiałów oraz opóźnień w realizacji inwestycji. Wykonawca jest w tym przypadku zobowiązany do
występowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiającego. W oparciu o wniosek Wykonawcy
Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisami prawa (Kodeksu cywilnego)
oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy o roboty budowlane. W związku z tym
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nie
wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z nałożonego obowiązku.
2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania
robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych
robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zlecenie przez Wykonawcę dla wykonawcy robot wykonania robót dodatkowych /zamiennych,
koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót, możliwe jest tylko w drodze
odrębnej umowy z wykonawcą robót uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego
przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią,
Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót realizacji tych robót oraz niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na terenie budowy nie rzadziej niż 1 dzień w tygodniu,
co będzie potwierdzone przez Zamawiającego.
§8
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Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia Jej
przez obie strony umowy.
§9

1.

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 600 zł za każde naruszenie
obowiązków określonych w niniejszej umowie.

3.

Nałożone kary podlegają sumowaniu.

4.

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10.

Umowę niniejszą sporządzono w ........... jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

……………………………….
Zleceniobiorca

……………………….………………..
Inwestor

* - niepotrzebne skreślić

1. w razie wydłużenia cyklu wykonywania nadzorowanych robót bez winy Zleceniobiorcy, a także w
razie zmiany zakresu nadzorowanych robót.
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Załącznik nr 3 do WZ, nr ….. do Umowy

Zakres obowiązków inspektora nadzoru

1) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie jaki wynika z obowiązujących przepisów a
określonych przez Prawo Budowlane, a w szczególności zgodnie z art 25-27
2)

Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac i wszelkich ewentualnych zagrożeniach
związanych z realizowaną inwestycją.

3) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w
tym przekazaniu,
4) bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości
wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami
pozwolenia na budowę, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej,
5) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub
Zamawiającemu do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
6) bieżąca kontrola i zatwierdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych ( w tym książki obmiaru) pod
względem merytorycznym i rachunkowym
7) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych,
8) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym
w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części
(etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do
odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły
wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego
odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą. Inspektor
nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach między gwarancyjnych i nadzorował usuwanie
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
9) przygotowanie materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
10) przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków
trwałych OT,
11) wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych
robót
12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
13) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich
do użytkowania;
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14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora,
kontrolowanie rozliczeń budowy,
15) wydawaniu kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzonego 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;
16) żądania 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,
17) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w
tym przekazaniu;
18) bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości
wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami
pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane), specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej;
19) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub
Zamawiającemu do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;
20) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych;
21) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w
szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji
22) Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru,
dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z
załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego odbioru
obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą.
23) Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie także uczestniczył w przeglądach między gwarancyjnych i
nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
24) przygotowanie materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
25) przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków
trwałych OT;
26) wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych
robót.
27) Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od
stwierdzenia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na
terenie budowy, a dotyczących sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawcę robót, użytych
materiałów oraz opóźnień w realizacji etapów inwestycji.

Wykonawca jest w tym przypadku

zobowiązany do występowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiającego w przedmiocie
zagrożenia dalszej realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawcę robót. W oparciu o wniosek
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Wykonawcy Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisami prawa (Kodeksu
cywilnego) oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy o roboty budowlane. W związku
z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku
nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z nałożonego obowiązku.
28) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania
robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych
robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
29) Zlecenie przez Wykonawcę dla wykonawcy robot wykonania robót dodatkowych /zamiennych,
koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót, możliwe jest tylko w drodze
odrębnej umowy z wykonawcą robót uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.
30) Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego
przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed
awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót realizacji tych robót i dokonania
stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie
Zamawiającemu.
31) Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na terenie budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
każdy branżysta, co będzie potwierdzone przez Zamawiającego, W wyjątkowych przypadkach na
żądanie Zamawiającego
32) uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz związanych z ujawnieniem się
wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. Przed upływem okresu gwarancji w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dokona przeglądu ostatecznego wykonanych robót
budowlanych.
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