
U M O W A ( p r o j e k t )  
       
 
zawarta w dniu ………………………… 2011 r. pomiędzy: 

GMINĄ PRZYSTAJŃ z siedzibą w PRZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5, 42-141 PRZYSTAJŃ 
posiadającą NIP: 574 10 69 370,REGON: 000548689, którą reprezentują: 

1. Wójt Gminy Przystajń -  ANDRZEJ KUCHARCZYK  
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  OLGA GRUCA 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą/zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”,  
 
 
W oparciu o zapis art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz. 759), bez stosowania w/w ustawy o 
udzielenie zamówienia, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia  
w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa dróg 
gminnych w miejscowościach Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina 
Przystajń”, uszczegółowionego w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.); 

2. Nadzór obejmuje równieŜ zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

3. Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania prace określone w § 1 pkt 1 zobowiązuje 
się wykonywać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego 
pod względem jakościowym, ilościowym oraz rozliczeń zadania inwestycyjnego. 

§ 2 

1. Inspektor nadzoru oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru uzyskane na podstawie 
……………….. przynaleŜność specjalności drogowej przynaleŜność zakresie 
……………………………. oraz przynaleŜność członkostwa …OIIB w …………………… z wpisem 
pod Nr ……………………………. 

2. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na sprawowanie funkcji 
wymienionej w § 1 niniejszej umowy w granicach posiadanego umocowania,  
w ramach realizacji przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą wybranym  
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 

§ 3 

1. Rozpoczęcie realizacji niniejszej umowy nastąpi z dniem podpisania umowy  
z Wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zadania, o którym mowa w §1 ust.1. 

2. Umowa niniejsza realizowana będzie prze Inspektora Nadzoru do dnia zakończenia 
inwestycji i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. 

§ 3 

1. JeŜeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót 
dodatkowych nie objętych umową, Inspektor nadzoru winien niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia a na ten fakt sporządzony 
zostanie protokół konieczności. 

 



 
2. Inspektor nadzoru zobowiązuje stawiać się na terenie budowy w czasie wykonywania 

robót wymagających jego obecności i dokumentować swoje wizyty wpisem do 
dziennika budowy, z podaniem zakresu i jakości robót, które zostały przez niego 
sprawdzone. 

3. Potwierdzenie sprawowania funkcji winno być udokumentowane poczynionymi 
wpisami. 

4. Inspektor nadzoru powiadomi Zamawiającego na piśmie o dokonanym w dzienniku 
budowy wpisie zgłoszenia odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz terminie jego 
dokonania. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru za wykonanie przedmiotu 
umowy określa się ryczałtem na kwotę …………………… złotych netto (słownie: 
……………………………………), plus naleŜny podatek ……………………., co daje kwotę 
…………………… złotych brutto (słownie: ……………………………………). 

2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie moŜe ulec zmianie w trakcie realizacji 
umowy. 

3. W przypadku opóźnień w zapłacie przez Zamawiającego naleŜności Inspektorowi 
nadzoru przysługują za zwłokę odsetki ustawowe, naliczone od następnego dnia po 
wygaśnięciu terminu. 

§ 5 

JeŜeli na skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zlecenia przez Inwestora 
Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuję się pokryć tę szkoda w 
pełnej wysokości. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 113 poz. 
759) i przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy 
rzeczowo  
i miejscowo Sąd. 

§ 9 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla kaŜdej ze stron i 
po uprzednim odczytaniu podpisano. 
 
 
 
   Zamawiający:    Inspektor Nadzoru: 


