
                                                      Projekt umowy 

UMOWA nr …/PZD/19 
  PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU 

 

zawarta w dniu …………….. 2019 r. w Limanowej pomiędzy Powiatem Limanowskim 

reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej w imieniu którego działa: 

…………………………..……………….- Dyrektor  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  – ………………. 

zwanym  w treści umowy Zamawiającym,  

a 

......................................................................................................................................... 

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ......................../ do KRS pod nr  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w formie 

…………………………… z dnia ………2019 r. w którym wybrano ofertę uznaną za 

najkorzystniejszą do wykonania zadania. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca w ramach planu finansowego PZD w Limanowej na 2019 r.,                    

a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją robót budowlanych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K 

Mszana Górna - Podłopień w km 2 + 678 - 5 + 085 w miejscowości Łostówka" 

2. Wykonawca zapewni w ramach realizacji usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót                  

w następujących branżach: 

1) inżynieryjna drogowa, 

2) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

3) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną 

osobę w maksymalnie dwóch różnych branżach wskazanych w ust. 2. Każda osoba 

realizująca usługę w zakresie danej branży zobowiązana jest posiadać przewidziane prawem 

uprawnienia pozwalające na świadczenie usługi w tym zakresie, a także dysponować 

niezbędną wiedzą do świadczenia usługi w zakresie objętym jej działaniem. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem określonych 

umową uwierzytelnione kserokopie uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które realizować będą usługę, dysponują 

stosownymi uprawnieniami i niezbędną wiedzą do świadczenia usługi w zakresie objętym ich 

działaniem. 

4. Wykonawca najpóźniej w terminie 4 dni od zawarcia umowy z Zamawiającym przedstawi 

na piśmie listę osób, które będą świadczyć usługę jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego w 

ramach branż wskazanych w ust. 2, a także wskaże na piśmie osobę koordynującą pracę 

wspomnianych inspektorów, zwaną dalej Koordynatorem, będącą osobą upoważnioną do 

kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem usługi. W przypadku 

każdej osoby, która wskazana została przez Wykonawcę jako realizująca usługę na 

wspomnianej liście, Wykonawca zobowiązany jest wskazać na przedłożonej liście zakres 

usługi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru. Do składanej listy 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione kserokopie 



uprawnień, wskazanych w ust. 3. W przypadku braku przedłożenia uwierzytelnionych kopii 

stosownych uprawnień, zgłoszenie przez Wykonawcę osoby, mającej świadczyć Usługę w 

zakresie wskazanym na liście, uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności 

zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może świadczyć usługi. 

5. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Wykonawcę zmian przedmiotowych                       

i podmiotowych w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 4. Zamiany takie 

winny być zgłaszane Zamawiającemu  na piśmie. Przy zgłoszeniu zmian stosuje się 

odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 4. 

6. Koordynator, a także - gdy tak zdecyduje Zamawiający - osoby pełniące funkcje inspektora 

nadzoru w zakresie branż jw., uczestniczyć będzie (uczestniczyć będą) w naradach 

(spotkaniach) koordynacyjnych i technicznych organizowanych (wyznaczanych) przez 

Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia o tym od Zamawiającego, nie 

później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem narady (spotkania), za pomocą formy 

pisemnej, ustnie lub za pośrednictwem telefonu. 

7. Koordynator zobowiązany jest do bycia dostępnym od poniedziałku do piątku w godz. od 

7:30 do 18:00. 

8. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej branży zobowiązana jest do stałej 

obecności na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej branży. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz informować o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację 

umowy o roboty budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 

budowlanych. 

10. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami i dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną dot. wykonania 

usługi i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 3 

1. Do obowiązków i praw Wykonawcy należeć będzie prowadzenie nadzoru inwestorskiego 

przy robotach budowlanych na zadanie wyszczególnione w § 2 w zakresie niezbędnym do  

zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

przepisami wykonawczymi i związkowymi do tej ustawy. 

2. Szczegółowy zakres pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zawarty jest 

w Specyfikacji Technicznej stanowiący integralną cześć niniejszej umowy 
 

§ 4 

1. Z tytułu wykonywania czynności Inspektora Nadzoru Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto:…………….. zł (słownie: ……………….) 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur po dokonaniu rozliczenia wykonanych 

robót proporcjonalnie do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy. 

3. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe nie częściej niż raz w miesiącu. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze,  

     ze środków PZD w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do PZD. 

5.  Faktury wystawione będą na Powiat Limanowski ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa 

NIP nr 737-22-06-836. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Powiatowy Zarząd Dróg           

w Limanowej z siedzibą przy ul. Józefa Marka 9, 34 - 600 Limanowa. 

6. Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu zadania, jego rozliczeniu i przekazania 

zadania do użytkowania.  

    

 § 5 

Terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się w sposób następujący:  

1) Rozpoczęcie – następny dzień po podpisaniu niniejszej umowy;  



2) Zakończenie – Termin zakończenia pracy inspektora upływa z dniem dokonania 

odbioru całkowitego i rozliczenia zadania. 

 

§ 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie     

w sytuacji odstąpienia od umowy wskazanej w ust. 1. 

 

§ 7 

1. W przypadku nienależytego świadczenia usługi Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez 

Wykonawcę z obowiązków wynikających z umowy z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Wykonawcę lub wadliwego realizowania przez niego któregoś z obowiązków objętych 

usługą, w tym także w przypadku każdej nieobecności danego inspektora nadzoru 

inwestorskiego na budowie podczas realizowanych robót będących pod jego nadzorem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia.          

W razie odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez 

Wykonawcę w związku z realizacją umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych ust. 2, 

2) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub 

wadliwego realizowania przez Wykonawcę któregoś z obowiązków objętych usługą, 

3) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek nieobecności danego inspektora 

nadzoru inwestorskiego na budowie podczas realizowanych robót, będących pod jego 

nadzorem. 

5. PZD Przysługuje prawo potrącenia należnych od Wykonawcy kar umownych                       

z wynagrodzenia Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

 

§ 8 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających 

wysokość zastrzeżonych kar umownych przewidzianych w § 7 ust. 4. 

 

§ 9 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu umowy. 

 

§ 10 

Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w umowie. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie 



doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej 

Stronie. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla 

swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 12 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie.        

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy 

prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§14 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 

z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden  Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 


