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Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy  
szansą na aktywizację społeczności lokalnej  

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00 

                      

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację 
społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: 
Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020. 

. 

WZÓR UMOWY nr ZP…………………... 
 
zawarta w dniu…………………….r. w Głuchołazach, pomiędzy: 
Gminą Głuchołazy z siedzibą Urzędu  Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy nr NIP 753-23-
82-690  
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………. 
 
 zwaną Zamawiającym, 
a  
…………………………………….(nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………….. 
 
dalej zwanego Wykonawcą 

 
W rezultacie dokonanego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)  została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1. 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej 
infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” , Część II:  

 
               Zadanie 1: Remont elewacji wraz z kolorystyką kamienicy przy . Alei Jana Pawła II nr 16 w  m. Głuchołazy,  dz. nr 

1255 
Zadanie 2: Remont  elewacji wraz z kolorystyką kamienicy na ul. Kościuszki 2 w m. Głuchołazy, dz. nr 485 

[Zamawiający zawiera odrębne umowy na Zadanie 1 i Zadanie 2] 
 
 
2. Zamówienie pod nazwą: „Remont elewacji wraz z kolorystyką kamienicy przy  Alei Jana Pawła II nr 16 w m. 

Głuchołazy,  dz. nr 1255”/„Remont  elewacji wraz z kolorystyką kamienicy na ul. Kościuszki 2 w m. 



Głuchołazy, dz. nr 485.”, w dalszej części umowy zwane jest  również zadaniem głównym lub inwestycją, a 
Wykonawca tego zamówienia  zwany jest Wykonawcą zadania głównego. 

3. Szczegółowy zakres prac do nadzorowania, koordynowania, kontrolowania i rozliczania  wynika z  
dokumentacji projektowej zadania głównego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania 
głównego i umowy zawartej na realizację zadania głównego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami o których mowa w ust. 3. 
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki  wynikające z prowadzenia nadzoru inwestorskiego 
określonego w art. 25 i 26  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a w szczególności: 

1) bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w 
zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,  

2) koordynacja robót poszczególnych branż,  
3) prowadzenie dokumentacji budowy w czasie całego okresu realizacji prac (kompletowanie 
dokumentacji /zdjęcia, filmy, slajdy/) w tym: sporządzanie protokołów rad budowy, prowadzenie 
dziennika budowy, sporządzanie protokołów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
kontrola prawidłowości dokonywanych wpisów w dokumentacji budowy pod względem 
właściwego procesu budowlanego,  

4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie 
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, a także w określonych sytuacjach wprowadzanie robót 
zamiennych na zlecenie Zamawiającego (opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych 
robót) oraz informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania 
zadania głównego,  
5) kontrola finansowa realizacji inwestycji, w tym kontrola i weryfikacja przedkładanych zestawień 
kosztów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, a także sporządzenie rozliczenia końcowego z 
realizowanego zadania głównego,  
6) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z 
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zadania głównego,  
7) składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w 
realizacji budowy, co najmniej 1 raz w miesiącu oraz dodatkowo na życzenie Zamawiającego, 
według wzorów udostępnionych przez Zamawiającego, a także zawiadamianie Zamawiającego w 
terminie niezwłocznym o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 
zadania głównego,  
8) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, 
zależnie od potrzeb Wykonawcy zadania głównego i Zamawiającego – minimum 1 raz w tygodniu, a 
w przypadkach koniecznych również na wezwanie telefoniczne, 
9) egzekwowanie od Wykonawcy zadania głównego aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, 
deklaracji zgodności, wyników prób badań i itp. oraz sprawdzanie ich (zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i 
zamontowaniem urządzenia,  
10) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zlecenie 
Wykonawcy zadania głównego wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 
wątpliwości co do ich jakości lub wymaganej ilości, a także żądanie od Wykonawcy zadania 
głównego zastąpienia lub poprawienia pozycji niespełniających warunków Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu,  
11) organizowanie i udział w spotkaniach w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, wraz ze 
wszystkimi uczestnikami realizacji zadania głównego, przy współudziale przedstawiciela 
Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i 
ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania 
robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów, 



12) żądanie dokonania przez Wykonawcę zadania głównego, na jego koszt, odkrywek elementów 
robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót 
nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,  
13)  wstrzymanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, 
gdy Wykonawca zadania głównego nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą 
techniczną, 
14) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów pozwalających złożyć 
zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub 
wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 
15) przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania 
protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji, celem złożenia 
jednostce dotującej, 
16) uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglądach gwarancyjnych, a także 
uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych, instalacji i 
przewodów. Udział w odbiorach poszczególnych elementów i etapów prac realizowanych zgodnie z 
art. 56 ustawy Prawo budowlane, przy czym przy realizacji zadania głównego przewidziane będą 
następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu – odbiory te dokonywane będą przez 
Wykonawcę pełniącego funkcję inspektora nadzoru i potwierdzone zostaną wpisem do 
dziennika budowy,  
b) odbiory robót częściowych– odbiory te dokonywane będą przez Wykonawcę pełniącego 
funkcję inspektora nadzoru i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika budowy,  
c) odbiór końcowy – nastąpi po ukończeniu całości robót zadania głównego. Odbioru 
końcowego dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy pełniącego funkcję inspektora 
nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy  zadania głównego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie. Inspektor  nadzoru  sprawdza kompletność 
dokumentacji projektowej pozwalającej stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 
d) udział w przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego w okresie 
gwarancyjnym wynikającym z umowy na realizację zadania głównego.  

   17) Inspektorowi nadzoru  nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót 
budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na 
roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej 
wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi 
zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór 
inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

  18) Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na 
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora nadzoru 
do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika 
budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego 

19) do zadań Wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru należy również wykonywanie 
innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla 
realizacji inwestycji. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) współpraca z Wykonawcą w zakresie wszystkich spraw mających wpływ na realizację 

przedsięwzięcia, 
2) uczestnictwo w naradach, odbiorach, przeglądach gwarancyjnych, 
3) terminowe regulowanie należności za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru. 

3. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu prac. W tym przypadku 
Wykonawca winien zająć w ciągu 7 dni stanowisko w sprawie oraz podjąć odpowiednie działania i 
poinformować o tym Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pełniącemu funkcję Inspektora nadzoru pomieszczenia biurowego, 
ani środka transportu niezbędnego do pełnienia funkcji  inspektora nadzoru. 

 
§ 3 

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami. 



2. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, 
niżej wymienione osoby:  
1) 1 osoba do pełnienia funkcji Koordynatora Zadania i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży 

konstrukcyjno-budowlanej - ……………………………, 
2) 1 osoba do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży architektonicznej……………...., 

-posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie  określone w SIWZ. 
3. Wykonawca może powierzyć  obowiązki wykonania umowy  osobom innym niż wymienione w ust. 2 

wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi 
dotyczące doświadczenia i kwalifikacji żądane w SIWZ oraz złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane. 

4. Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia w 
następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji, 
2) nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy. 

5. Zamawiający  ma prawo żądać  od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu Wykonawcy, 
wykonującej czynności w trakcie realizacji zadania, jeżeli uzna , ze nie spełnia ona w sposób należyty 
obowiązków wynikających z umowy. Żądanie takie winno być przedstawione na piśmie i Wykonawca 
winien się do niego zastosować  w terminie 30 dni liczonych od otrzymania niniejszego wezwania 

6.  W granicach posiadanego umocowania Wykonawca  jest przedstawicielem Zamawiającego przy  realizacji 
zadania pn.:    Remont elewacji wraz z kolorystyką kamienicy przy  Alei Jana Pawła II nr 16 w  m. Głuchołazy,  dz. nr 
1255 

 Remont  elewacji wraz z kolorystyką kamienicy na ul. Kościuszki 2 w m. Głuchołazy, dz. nr 485 
        Wykonawca pełniący funkcję Inspektora nadzoru działa i imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia  wykonania robót budowlanych zadania 
głównego i podpisania końcowego  protokołu odbioru zadania głównego i uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu zgodnie z  pkt. 7 SIWZ. 

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych zadania głównego, Wykonawca będzie 
pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, do czasu zakończenia i 
odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane zadania głównego. 

3. Nadzorem inwestorskim objęty będzie również okres gwarancji i rękojmi zadania głównego. Wykonawca 
zakończy wykonywanie prac objętych umową z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających z 
gwarancji zadania głównego oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi zadania głównego, 
zgodnie z pkt. 7 SIWZ. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie funkcji inspektora nadzoru ustala się,   zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik  do umowy, w wysokości  brutto  ………….. zł (słownie: 
………………….zł.  

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 
dokonywane w tej walucie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie poza przypadkami 
opisanymi w SIWZ. 

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1  obejmuje wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wszelkie standardy a także obejmuje 
wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia , w tym także m. in.: 
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, 
2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet 
i noclegów, 
3) koszty pobytu na budowie, 
4) koszty dojazdów oraz pobytów na terenie krytego basenu podczas przeglądów gwarancyjnych, napraw i 
inne. 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie będzie się odbywało na podstawie faktur/rachunków miesięcznych  do 
wysokości 70% wartości niniejszej  umowy, natomiast  30% kwoty umowy będzie płatna po odbiorze 



końcowym zadania głównego i uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu oraz rozliczeniu inwestycji dla 
dotującego. 

6. Zamawiający zastrzega, że pierwsza faktura/rachunek za niniejszą usługę może zostać wystawiona  po 
rozpoczęciu realizacji zadania głównego i wystawieniu przez Wykonawcę zadania głównego pierwszej 
faktury częściowej za roboty budowlane zadania głównego. 

7. Podstawą wystawienia faktur/rachunków częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół 
potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres wraz z  
raportem  miesięcznym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 umowy. 

8. Podstawą wystawienia faktury/rachunku końcowej/wego będzie podpisany przez obie Strony protokół 
odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru 
inwestorskiego, wraz z  raportem  miesięcznym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7,  z zastrzeżeniem ust. 5. 

9.  Należności za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego będą uiszczane na numer konta Wykonawcy 
podany na fakturze/rachunku. 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur/rachunków w terminie  do 30 dni licząc od daty ich doręczenia. 
11.  W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 

muszą być dołączone w oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy 
zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać 
wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale 
podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń. 

12. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania głównego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie 
ulega zmianie. 

13. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca będzie pełnił również funkcję nadzoru inwestorskiego  
w okresie gwarancji i rękojmi zadania głównego. 

§ 6 1 2 
1. Wykonawca może przy realizacji umowy korzystać z podwykonawstwa w zakresie określonym  

w ofercie Wykonawcy. 
2. Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia: 

1) powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie przetargowej 
żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa  
(wprowadzenie podwykonawców), 

2) wykonać zamówienie przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie przetargowej,  
z zastrzeżeniem ust. 3, 

3) zrezygnować z podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 3,  
4) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż zakres określony w ofercie przetargowej. 

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do 
zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do umów  z podwykonawcami. 
5. Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców jak za własne. 

§ 7 
1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  Zamawiający 

poniesie szkodę , Wykonawca zobowiązany jest do jej  pokrycia w pełnej   wysokości. Wykonawca nie 
ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania  
zobowiązań Wykonawcy zadania głównego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że 
akceptował czynności powodujące powstanie szkody.  

2. Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów, którymi się posługuje, w tym również za 
działania skierowanych na budowę inspektorów nadzoru i specjalistów , jak za własne działania. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w  wyniku realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 8 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

                                                                 
1  W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 6 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona całość zamówienia 
siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 
 
2  W przypadku powierzenia wykonania części umowy przez Podwykonawców dalszym Podwykonawcom zapisy umowy dotyczące 
Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców 
 



2. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy, zapłaty kar umownych i odszkodowań. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  
1) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  w przypadku odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
2)  w wysokości 1.000,00 zł za  każdy nieusprawiedliwiony przypadek niestawienia się osoby 

pełniącej funkcję Koordynatora zadania i Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiającego w 
przypadkach koniecznych (sprawach niecierpiących zwłoki) w terminie …………… od momentu 
wezwania telefonicznego  przez Zamawiającego,  

3) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku  niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy,  

4) 2%  wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy , w przypadku powierzenia obowiązku 
wykonania umowy innym osobom niż wymienione w § 3 ust. 2 umowy  z naruszeniem zasad 
określonych w § 3 ust. 3. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych  na zasadach ogólnych.  

5.  Kary umowne o których mowa w  ust. 3 Zamawiający może potrącić z każdej  faktury/rachunku 
wystawionej/go przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym 
zakresie. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek 
innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac  nie dotyczy 
przypadków odstąpienia przez strony od umowy. 

 
§ 9 

W procesie wykonywania przedmiotu umowy: 
1) Przedstawicielem Zamawiającego jest pracownik Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Urzędu 

Miejskiego w Głuchołazach. 
 

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest  …………………………………………………………………. 
 

§ 10 
1.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zadania głównego  

powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi 
zadania głównego. 

2.     Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1  będzie liczony od dnia podpisania przez obie Strony niniejszej 
umowy protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę pełniącego funkcję 
nadzoru inwestorskiego wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego i  uzyskaniu ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie krytego basenu. 

 
§ 11 

1.   Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto stanowiącej kwotę ………….. zł  (słownie: ………….)  
w formie …………….. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie  30 dni od dnia 
wykonania usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i uznania jej przez Zamawiającego za należycie 
wykonaną, czyli od momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi zadania głównego. 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w terminie od 
dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji umowy. 

2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym 
odpowiedzialność na wypadek nieprawidłowego wykonania niniejszej umowy. Wartość odpowiedzialności 
cywilnej będzie co najmniej równa wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej 
umowie. 



3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. 

4. Brak ciągłości ubezpieczenia, w tym niezapłacenie Walezych składek, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

§13 
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, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy  bez obowiązku zapłaty kar 
umownych lub odszkodowania. 

3. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez 
zapłaty kar umownych lub odszkodowania, w ciągu 30  dni , od wystąpienia następujących sytuacji: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja  lub rozwiązanie  firmy Wykonawcy, 
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca pomimo wezwania złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 
4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo wezwania przez Zamawiającego do 

usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania. 
4. Odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 

bezskuteczności takiego oświadczenia. 
 

§ 14 
1. Strony  przewidują, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia należnego 

wykonawcy na mocy zawartej umowy, w przypadku wystąpienia  jednej ze zmian wskazanych w art. 142 
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
1)  stawki podatku od towarów i usług , 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
 –jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2.    W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od 
towarów i usług wynikającej ze zmienionych przepisów, 

3.   W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone w 
zakresie: 
1) wartości o jaka wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę a wynikające 
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do 
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 
minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części w przypadku osób 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 
2) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio przyjmującym zlecenie lub 
świadczącym usługi biorącym udział w realizacji  części zamówienia pozostałej do wykonania do wysokości 
minimalnej stawki godzinowej. 

4.   W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 3) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o 
wartość o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania zamówienia ponoszone przez Wykonawcę wynikającą 
ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia lub drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osoba fizyczną nieprowadząca działalności 
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzenia osób 
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez 
wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej a biorących udział w realizacji 



pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia publicznego przy 
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

6.   W przypadkach, o których mowa powyżej w ust. 1  pkt. 1,2,3 zawarcie aneksu będzie uzależnione od 
złożenia przez Wykonawcę, stronę umowy cywilnoprawnej pisemnego wniosku o zmianę umowy o 
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po wejściu w 
życie przepisów  uzasadniających zwiększenie wysokości wynagrodzenia, o których mowa powyżej. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 
zmian o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3  na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej, czy zmianą  zasad o których mowa w ust. 1 pkt. 3. W 
przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 
wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

 
§ 15 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz 
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla  
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§ 16 

 
Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Oferta Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 


