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UMOWA  

 

zawarta dnia __.__.2021 r. w Mielcu pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych 

Sp. z o.o., NIP: 8171714791, adres: ul. Wolności 171, 39-300 Mielec zwaną dalej 

„Zamawiającym”, w imieniu której działa Rafał Groele – Prezes Zarządu  

 a ……………………………………………… z siedzibą w 

…………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z 

przedłożoną ofertą na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu. 

 

Zamówienie współfinansowane jest z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Piorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. 

 

2. Szczegółowy zakres, sposób i warunki wykonania zadania inwestycyjnego, o którym 

mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu określają następujące dokumenty: 

1. Projekt rekultywacji składowiska 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 

3. Przedmiar robot 

4. Decyzja zamknięcia składowiska 

3. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

Budowlane. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy  w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych zwanymi dalej specyfikacje techniczne, decyzja zamknięcia 

składowiska i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie;  

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru końcowego;  

4) potwierdzanie wpisem w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robót, ich 

wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;  

5) sporządzanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót 

budowlanych protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, 

zamiennych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami;  

6) podejmowanie decyzji po uzgodnieniu z Zamawiającym we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w 
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sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez wykonawcę robót budowlanych;  

7) w sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu 

i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;  

8) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany 

wprowadzane do dokumentacji projektowej, a w szczególności takie, które niosą za 

sobą skutki finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii były 

pisemnie akceptowane przez Zamawiającego; 

9) identyfikowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i informowanie o 

tym Zamawiającego, 

10) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;  

11) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych 

przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych;  

12) udzielanie wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek 

dotyczących robót objętych umową;  

13) uzyskanie od autora dokumentacji projektowej wyjaśnień, wątpliwości dotyczących 

projektu i zawartych w nim rozwiązań;  

14) wnioskowanie i opiniowanie wniosków w sprawach spornych dotyczących robót 

objętych umową z wykonawcą robót budowlanych;  

15) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałej w toku prowadzonych robot, w 

tym także dokonywanie niezbednych konsultacji z autorem projektu i Zamawiającym.  

16) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami umowy w 

wykonawcą robót budowlanych i przepisami BHP;  

17) nadzorowanie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego wraz z podejmowaniem 

działąń dyscyplinująco – korygujących wobec Wykonawcy zadania inwestycyjnego 

celem zapewnienia najwyzszej jakości wykonania robot i dotrzymanie zgodności 

postępu robot z przyjętym harmonogramem. 

 

§ 2. 

1. Strony postanawiają, że nadzór inwestorski będzie pełniony przez Wykonawcę do dnia 

zakończenia i odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem nadzoru tj. planowo do 

dnia 30.11.2021 r. Wykonawca zobowiązany będzie także do pełnienia nadzoru w okresie 

rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, w ramach zadania, o którym mowa w 

§ 1 ust. 1 Umowy, w tym do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych 

przeprowadzonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Okres realizacji zamówienia zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi 

sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym ulegnie odpowiednio 

wydłużeniu lub skróceniu bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu podpisania umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w dniu podpisania umowy 

dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót. 

5. Wykonawca zapewni dla pracowników bezpośredniego nadzoru (Inspektorom Nadzoru): 

pojazdy samochodowe, materiały biurowe, sprzęt pomiarowy, narzędzia i inne środki 

techniczne w ilości koniecznej do sprawnego wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający nie zapewni w pobliżu terenu budowy pomieszczeń biurowych. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania godzin  pracy Inspektora Nadzorudo godzin 

pracy wykonawcy robót budowlanych,w tym również w soboty i dni ustawowo wolne od 

pracy (w razie pracy w tych dniach wykonawcy robót budowlanych). 

8. Inspektor Nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone 

będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru. 

9.  Inspektor Nadzoru ma obowiązek stawienia się na teren budowy na każde wezwanie 

Zamawiajacego. 

10. Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski według potrzeb wynikających z postępu 

robót, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub 

wykonawcy robót budowlanych, dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej najpóźniej na 12 godzin przed oczekiwanym stawiennictwem. 

11. Nadzór inwestorki pełnił będzie …..……………………………., telefon kontaktowy: …, 

adres e-mail: … 

12. Wykonawca oświadcza, że ………………………… posiada wymagane uprawnienia do 

nadzorowania robót realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych na podstawie 

zawartej umowy z Zamawiającym . 

13. Wykonawca oświadcza, że … posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie nadzorowania robót budowlanych,  

w wysokości nie mniejszej niż … zł, na dowód czego przedstawi Zamawiającemu w dniu 

zawarcia niniejszej Umowy polisę ubezpieczeniową wraz z załącznikami oraz 

potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej we wskazanej 

wysokości przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zgodnie z zawartą z nim umową postępuje uznaniowo w ramach 

pełnomocnictw, kierując się przepisami prawa, interesem Zamawiającego i zasadami 

wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem 

Zamawiającego, jako zleceniodawcy w ramach zwartej z wykonawcą robót umowy o 

wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy. 

3. Na wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych, a w szczególności takie, które niosą 

za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, roboty dodatkowe, 

wprowadzanie materiałów, technologii i podwykonawców nie wskazanych przez 

wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji projektowej, Wykonawca musi uzyskać 

pisemną akceptację Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 niniejszej 

umowy ustala się w wysokości ………………. zł (słownie złotych: 

……………………………………..) brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 

nie ulegnie zmianie także w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo 

fakturą końcową. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej ze pełniony nadzór inwestorski stanowić 

będzie protokół końcowy odbioru inwestycji.  
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5. Termin zapłaty faktury ustala się na 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się 

do zapłaty ustawowych odsetek za nieterminową płatność faktury. 

§ 5. 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy na zasadach ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w ust. 2-5. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10 % ceny umownej brutto, 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde z naruszeń polegających na niedopełnieniu 

obowiązków wskazanych w § 1 ust. 3 i ust. 4 , § 2 ust. 7, 8,9,10 13 oraz § 3 ust. 3 Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10 % ceny umownej brutto. 

5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary 

umowne. 

 

§ 6. 

1. W razie wystąpienia istotnej 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższej okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania dla 

Wykonawcy w przypadku, gdy działania Wykonawcy na terenie budowy lub 

nieuczestniczenie w naradach i spotkaniach na terenie budowy będą powodowały 

opóźnienia w terminie wykonywania prac. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 7. 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą stron w 

formie aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 9. 

Sądem rozpoznającym spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 
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ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

 


