
 

 

 

Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego  
 

Projekt umowy 
(zawiera zapisy, które zostaną doprecyzowane na podstawie oferty Wykonawcy)  
 
Umowa nr   
zawarta w dniu  ………………..w Giżycku pomiędzy: 
Nabywca:  

Powiat Giżycki  

Al. 1 Maja 14 

11-500 Giżycko 

NIP 845-18-62-251 Regon 790671165 

Zamawiający/Odbiorca/Płatnik 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych  

ul. Smętka 7 

11-500 Giżycko  

Który reprezentuje 
………………………………………………………………. 
 
a  
 
 
 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia  

w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sali 
gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11- 500 Giżycko. 

2. Zakres zadania objętego nadzorem określony jest w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  pozwolenia na budowę,  
a także w zapytaniu ofertowym PZOSIO.241.5.2021.  
 

§ 2 
1. Inspektor Nadzoru  w ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, zobowiązany 

jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach  ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  z późn. zm.). 

2. Inspektor Nadzoru oraz  (ewentualnie pozostali inspektorzy odpowiednio do danej 
branży sanitarnej i elektrycznej) kontrolują jakość wykonywania robót, wbudowanych 
elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami 
bezpieczeństwa obiektu w toku budowy/remontu i przyszłego użytkowania oraz  
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej – na podstawie regularnych inspekcji na 
terenie budowy (potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy (jeżeli dotyczy) oraz 
zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową.  

3. Obowiązki Inspektora Nadzoru: 

 Współpraca z Wykonawcą robót budowlanych i czynny udział w konstruowaniu 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych. (Firma 
budowlana  wybrana  do realizacji inwestycji zobowiązana jest przygotować 



 

 

 

harmonogram rzeczowo - finansowy określający w szczególności termin rozpoczęcia 
i zakończenia robót, wartość robót budowlanych realizowanych  w poszczególnych 
okresach czasowych. Zamawiający zastrzegł prawo  
do  wnoszenia  uwag  do złożonego harmonogramu w czasie 5 dni roboczych.  
W związku z powyższym obowiązkiem Inspektora Nadzoru będzie weryfikowanie 
harmonogramu pod względem zakresu rzeczowo-finansowym, zgłaszanie 
ewentualnych uwag  oraz ostateczna akceptacja harmonogramu w porozumieniu  
z Zamawiającym i Wykonawcą). 

 Pełen zakres czynności określonych w przepisach  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. 

 Kontrola jakości wykonywania robót, wbudowanych elementów i stosowanych 
materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu 
w toku budowy/remontu i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej – na podstawie regularnych inspekcji na terenie budowy 
(potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy). 

 Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową. 
 Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem  

oraz terminowości ich wykonania. 
 Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót, a w szczególności 

opiniowanie i przedstawienie do zatwierdzenia płatności wykonywanych robót 
zgodnie z ustaleniami umowy o roboty budowlane. 

 Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonywania robót. 

 Inspektor Nadzoru uczestniczy w naradach koordynacyjnych organizowanych przez 
Zamawiającego (ok. 1 raz w tygodniu). 

 Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem Budowy rozstrzyga wątpliwości 
natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając  
w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych 
zakresem nadzoru autorskiego Inspektor Nadzoru działa w uzgodnieniu  
z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie informacji zleceń nadzoru 
autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 

 Sprawdzenie posiadania przez Kierownika Budowy odpowiednich dokumentów 
(atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów 
prefabrykowanych i innych wyrobów oraz ocena jakości elementów 
prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni 
elementów. 

 Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

 Przybycie niezwłoczne na teren budowy od zawiadomienia przez Zamawiającego 
(telefonicznie, faksem lub e-mailem) w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach  
i podjęcia czynności objętych umową. 

 W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych  
z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia 
niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób 
powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego 
na straty, Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi Budowy zawiadamia 
o nich Zamawiającego. 

 Inspektor Nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego  
o wypadkach naruszania prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji 
budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także  
o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych. 



 

 

 

 W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor 
Nadzoru spisuje, wspólnie z Zamawiającym, Kierownikiem Budowy, protokół 
konieczności. 

 W razie potrzeby wykonania robót innych niż określone w projekcie, wynikających  
z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia 
robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podjąć 
wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. 
Decyzję w tej sprawie Inspektor Nadzoru podejmuje w porozumieniu  
z Zamawiającym. 

 Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych  
lub zaniechania wykonywania niektórych   robót   po spełnieniu odpowiednich 
warunków Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany zweryfikować wycenę tych robót 
przygotowaną przez Wykonawcę robót budowlanych, dokonać stosownej korekty jeśli 
będzie to konieczne i dokonać ostatecznej akceptacji. 

 Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu  
lub zanikających, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika 
Budowy zapisów w dzienniku budowy (jeżeli dotyczy). 

 Inspektor Nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonania powykonawczych 
pomiarów inwentaryzacyjnych. Wykonanie tej czynności Inspektor Nadzoru stwierdza 
zapisem w dzienniku budowy (jeżeli dotyczy. 

 Inspektor Nadzoru ma obowiązek informować na bieżąco Zamawiającego o swoich 
czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją. 

 Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach 
czasu, aby była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż jeden raz na tydzień 
oraz na wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki. 

 Inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego, a dotyczące przedmiotowej inwestycji, 
także wynikające z zapisów umowy z Wykonawca robót budowlanych. 

 Po zakończeniu oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach  
i umowie prób i sprawdzeń, Inspektor Nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis 
Kierownika Budowy gotowość obiektu lub robót do odbioru (jeżeli dotyczy) oraz 
należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy. 

 Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru 
obiektu lub robót i przekazania ich do użytku. 

 Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót Inspektor Nadzoru sprawdza,  
a następnie przejmuje od Kierownika Budowy dokumentację powykonawczą oraz 
dziennik budowy, które przekazuje Zamawiającemu(jeżeli dotyczy) . 

 Inspektor Nadzoru przygotowuje w imieniu Zamawiającego komplet dokumentacji 
oraz składa zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

 Inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego, a dotyczące przedmiotowej inwestycji. 
 Bierze udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad i usterek. 
 Kontroluje usunięcie przez wykonawcę tych wad i usterek. 
 Uczestniczy w odbiorze ostatecznym po upływie okresu gwarancji i rękojmi 

ustalonego w umowie z Wykonawcą i ma udział przy sporządzaniu protokołu 
pogwarancyjnego. 

 Przeprowadza przeglądy gwarancyjne z udziałem Zamawiającego. 
 Wykonuje inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego, a dotyczące przedmiotowej 

inwestycji. 
 Uczestniczy w rozliczeniu finansowym zadania inwestycyjnego na podstawie stanu 

zaawansowania robót, odbioru częściowego i końcowego (z uwzględnieniem pozycji  
i w harmonogramie rzeczowo-finansowym), umożliwiające wystawienie faktury przez 
Wykonawcę robót budowlanych – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

 Czuwa, nad tym, aby prace ziemne prowadzić pod stałym nadzorem geologicznym 
(koszty nadzoru geologicznego ponosi Wykonawca robót budowalnych) oraz zwraca 
uwagę na gęstość sieci instalacji podziemnych. 



 

 

 

 
§ 3 

1. Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, 
będzie ……………………………………………………, zwany dalej Inspektorem 
Nadzoru (Główny Inspektor Nadzoru). 
 
2. Zamawiający dopuszcza współpracę Głównego Inspektora Nadzoru z 
inspektorami z pozostałych branż na zasadzie podwykonawstwa, z tym, że 
ewentualna umowa na pełnienie usługi zostanie zawarta z Głównym Inspektorem 
Nadzoru, a rozliczenie pomiędzy  inspektorami nadzoru z poszczególnych branż 
będzie należała do ich wewnętrznych uzgodnień. 

 
§ 4 

Inspektor Nadzoru jest - w granicach posiadanego umocowania określonego 
niniejszą umową -przedstawicielem   Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej 
z Wykonawcą  o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej 
umowy, co do zgodności jego wykonania z przepisami ustawy Prawo budowlane i z 
treścią umowy zawartej z wykonawcą zadania. 

 
 

§ 5 
Termin wykonania zamówienia:  
- rozpoczęcie – od podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego   
- zakończenie – do 31.12.2022 lub zakończenia realizacji umowy z Wykonawcą na 
roboty budowlane  (potwierdzonej protokołem końcowym odbioru robót 
budowlanych)  z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi. 
Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

 
§ 6 

1. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za wykonanie przedmiotu 
umowy opisanego w § 1 i § 2  wynosi …………………………………… zł brutto 
(słownie:…………………………………………………………………………...). 

2. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych 
przez Wykonawcę  w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz faktury końcowej. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i  końcowej przez Wykonawcę jest 
podpisany protokół odbioru. 

4. Faktury winne być wystawione w sposób następujący: 
  NABYWCA: POWIAT GIŻYCKI 
  Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 
  NIP  845 18 62 251 
  ODBIORCA/PŁATNIK: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 

Oświatowych  
  ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko 

5. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. 
6. Strony ustalają, że płatność określona w ust. 1 niniejszego paragrafu odbywać będzie 

się fakturami częściowymi i fakturą końcową wystawianymi przez Wykonawcę 
według poniższych zasad: 
a) płatności częściowe – Inspektor nadzoru wystawi fakturę częściową po 

dokonaniu odbioru częściowego robót budowlanych w kwocie stanowiącej taki 
sam procent całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Inspektora nadzoru jaki 
procent w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy 
robót budowlanych stanowi faktura za odbieraną część robót budowlanych; 



 

 

 

b) Płatność końcowa – Inspektor nadzoru wystawi fakturę końcową po dokonaniu 
odbioru końcowego przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych w kwocie 
stanowiącej pozostałą część wynagrodzenia ryczałtowego Inspektora nadzoru. 

 
2. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

faktury wystawionej przez Wykonawcę przelewem na konto wskazane w umowie. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z pełnieniem nadzoru nad realizacją zadania, w tym koszty przejazdów, diet  
i ewentualnych noclegów a także ryzyko związane z niedoszacowania, pominięcia lub 
braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 

4. Płatność zostanie uregulowana w mechanizmie podzielonej płatności (MMP). 
 

§ 7 
Wykonawca, a także skierowani do realizacji usługi Inspektorzy nadzoru są 
odpowiedzialni za wykonywanie nadzoru, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie  
z przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą 
starannością wykonywanych robót, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo  
i jakość. 

§ 8 
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy albo na wniosek 
wykonawcy lub projektanta. 

§ 9 

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
inspektora/ów nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków przez 
Wykonawcę Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy, składając 
pisemne oświadczenie. 

§ 10 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

1. 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 - za odstąpienie  
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada; 

2. 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 - za odstąpienie  
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 i ust.  
2 z należności za wykonanie usługi objętej niniejszą umową bez wezwania do zapłaty  
na podstawie noty obciążeniowej.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
na zasadach  ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody spowodowanej przez 
Wykonawcę przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 11 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. 
 

§ 13 
Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą 
polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

 



 

 

 

§14 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

§ 15 
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, pod warunkiem, że proponowane osoby spełniają warunki w zakresie 
nie mniejszym niż w zapytaniu ofertowym.  

2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron  w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 

   Zamawiający         Wykonawca
    
 


