
 

1 

 
 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

 

UMOWA Nr : ………. 

 

z dnia ……………….. r.  

zawarta pomiędzy: 

 

 

Gminą Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza  NIP: 6391967777, Regon: 276258470,  

 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Nędza –Annę Iskała 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Paszenda 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………….……………………………………….……………………….......…….,  

 

Regon: ………………………., NIP ……………………….., zarejestrowanym w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy  

w …………………… pod nr KRS .....……../ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, o kapitale zakładowym w wysokości ….……………………………..  

 

reprezentowanym przez: ……………………………………………... – …………………….…. , 

 

zwanym w dalszej części  zamiennie „Wykonawcą”, „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego’. 

 

 
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii  

dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach projektu: „Odnawialne źródła 

energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, 

Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, 

Tworóg”. 

 
§ 1 

 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi 

realizację zadania pod nazwę „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza”  

w systemie zaprojektuj i wybuduj (zwanym w dalszej części również „Przedmiotem umowy”). 

Przedmiotem nadzoru jest nadzór nad wykonaniem dokumentacji, dostawą i montażem 

instalacji OZE zlokalizowanymi na nieruchomościach prywatnych należących do mieszkańców 

Gminy Nędza w następującym zakresie: 

1) instalacji fotowoltaicznych - 154 szt.,  

2) instalacji kolektorów słonecznych - 41 szt.,  
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3) pomp ciepła c.o. i c.w.u. – 27 szt., 

4) pomp ciepła do c.w.u. - 31 szt., 

5) instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet - 57 szt. 

2. Stosowany w umowie termin Umowy na Roboty oznacza umowę zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą Robót w celu realizacji Zadania. 

3.  W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy i Umowy na Roboty wymienione 

w ust. 1 Umowy, zaszła konieczność podjęcia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

jakichkolwiek czynności, które to czynności nie zostały wprost wymienione w Umowie i Umowie 

na Roboty, a wynikających z przepisów prawa lub niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy 

lub Umowy na Roboty wymienionych w ust.1 Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykona 

te czynności z najwyższą starannością, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 

ust. 4 Umowy. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym - jest stałe, 

ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom.  

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy łącznie 

z kosztami za wykonanie czynności, które Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany 

wykonać w trakcie obowiązywania umowy i okresu gwarancji i rękojmi za wady dla Umowy na 

Roboty wymienionej w § 1 ust. 1. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Umowy wynosi: 

Kwota ……………………. zł netto  

Słownie: ……………………. .../100 zł netto  

Plus 23 %VAT: ……………………. zł 

Wynagrodzenie brutto (łącznie z VAT):  ……………………. zł 

Słownie: ……………………. …/100 zł, 

w tym płatność przypadająca na rok 2021 w kwocie ……. oraz  na rok 2022 w kwocie……….. 

5. Wszelkie koszty i wydatki związane z należytym wykonaniem Przedmiotu umowy oraz wszystkich 

obowiązków wskazanych w umowie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 

a koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, bez roszczeń 

o zwrot tych kosztów i wydatków. 

6. Wykonawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług o nr NIP …………………….  

§ 3 

Płatności 

 

1. Strony postanawiają, iż faktury stanowiące podstawę zapłaty za wykonaną usługę Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego należy wystawić na: 

 

  Gmina Nędza                         

                   ul. Jana III Sobieskiego 5                       

                   47-440 Nędza                                            

                   NIP: 6391967777 
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2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

o którym mowa w ust. 4, na jego rachunek bankowy: …………………….……………………., 

w terminie do ……… dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać przekazane 

wynagrodzenie jest rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość dokonania zapłaty 

mechanizmem podzielonej płatności. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji 

o podpisania umowy na roboty przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji umowy z podziałem na etapy realizacji i płatności. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w  § 2 ust. 4  umowy, rozliczane będzie w następujący sposób: 

1) wynagrodzenie częściowe – płatne nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w wysokości maksymalnie do 80% wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4,   

2) wynagrodzenie końcowe – płatne jednorazowo w wysokości minimalnie 20% wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4, płatne po podpisaniu protokołu odbioru 

Przedmiotu umowy na roboty budowlane.  

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Podstawą wystawienia faktur przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego są podpisane protokoły 

odbioru zgodnie z § 7 Umowy. 

8. Opłaty za dokonanie przelewów naliczone przez Bank Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 

Opłaty Banku Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 

9. Jeżeli wystąpi i będzie trwało którekolwiek z następujących zdarzeń, Zamawiający może za 

pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymać w całości lub w części 

płatności należne Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach Umowy: 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie dopełnia obowiązków, związanych z wykonaniem 

Umowy, a w szczególności nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego wynikające z Umowy na Roboty; 

2) każda inna sytuacja, za którą Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny w ramach 

Umowy i która zagraża pomyślnemu zakończeniu Umowy, a w szczególności zagraża 

należytemu wykonaniu Umowy na Roboty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z płatności przysługujących 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

10. Wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub jego część nie może być 

przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod 

rygorem odstąpienia od umowy z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osobę 

trzecią. 

§ 4 

Terminy 

 

1. Data rozpoczęcia wykonywania Umowy – dzień zawarcia Umowy. 

2. Data zakończenia wykonywania Umowy – dzień zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu 

końcowego, lecz nie później niż do dnia 30.04.2022 r. 

 

§ 5 

Zakończenie realizacji Umowy 
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Za termin zakończenia realizacji Umowy strony uznają datę zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Raportu końcowego z realizacji Umowy na Roboty, z uwzględnieniem postanowień ustępu 

2 poniżej. 

 

 

 

 

§ 6 

Raporty 

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przygotować Raporty, o których mowa  

w  części XI zapytania ofertowego wg wzorów opracowanych przez siebie, a zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, przed pierwszą datą składania tych dokumentów. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 będą składane Zamawiającemu w terminach, 

o których mowa w zapytaniu ofertowym  – część XI. Raportowanie. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi plany i harmonogramy, Raporty, włączając 

sporządzanie i aktualizowanie jakiegokolwiek innego dokumentu, którego obowiązek sporządzenia 

wynikać będzie z dokumentów wymienionych w §1  Umowy. 

 

§ 7 

Fakturowanie za usługi związane z Umową 

 

1. Podstawą wystawienia faktury częściowej za usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest 

podpisany przez Strony Umowy protokół odbioru częściowego obejmujący okres rozliczeniowy 

zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 ust. 4   

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej za usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest 

podpisany przez Strony Umowy protokół odbioru końcowego. Protokół ten potwierdza przyjęcie i 

zatwierdzenie przez Zamawiającego pozostałych Raportów Miesięcznych oraz Raportu końcowego 

z realizacji Umowy na Roboty. 

3. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego Raportów, o których mowa w § 6 Umowy, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedłoży w uzgodnionym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 

dni, poprawione dokumenty uwzględniające uwagi Zamawiającego. Raporty poprawione traktuje 

się jak nowo złożone. 

 

§ 8 

Fakturowanie za usługi związane z Umową na Roboty 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, tytułem realizacji Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

będzie, wystawiał faktury w złotych, które winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie 

prawo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich 

dodatkowych wymogów dotyczących elementów składowych oraz formy wystawienia faktury na 

żądanie Zamawiającego. 

2. Zgodnie z § 7 warunkiem wystawienia i przyjęcia faktury jest podpisanie protokołu odbioru 

częściowego lub końcowego. 

3. Faktury, dokumentacja i korespondencja dotycząca płatności sporządzane będą w języku polskim i 

dostarczane do Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zasady współpracy z Zamawiającym 
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1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź 

inny przejaw komunikacji pomiędzy stronami będzie dokonywany w formie pisemnej, 

w języku polskim. Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien biegle władać językiem 

polskim w mowie i w piśmie. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i odpowiedzialność wystarczającą liczbę kompetentnych 

tłumaczy. 

2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest 

…………………… lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy 

po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest ………………………….. 

4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 i zgodnie 

z procedurami opracowanymi i wdrożonymi przez Zamawiającego. 

5. Zmiana przez Zamawiającego sposobu kontaktów Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

z Zamawiającym i osoby opisanej w § 9 ust. 2 oraz zmiana sposobu prowadzenia korespondencji 

opisanego w § 9 ust. 4 wymaga poinformowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez 

Zamawiającego o takiej zmianie w terminie 3 dni od powzięcia stosownej decyzji, w formie listu 

poleconego lub korespondencji z potwierdzeniem jej odbioru. 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby 

wymienionej w § 9 ust. 2 lub osób wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, że polecenie osoby wymienionej w § 9 ust. 2 lub osób 

wskazanych przez Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienie lub poza zakres Umowy,  

w terminie 2 dni od daty otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego 

z kopią do osoby wymienionej w § 9 ust. 2  lub osób wskazanych przez Zamawiającego, 

przedstawiając swoje stanowisko. 

7. Zamawiający przekaże swoją decyzję Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z kopią do osoby 

wymienionej w § 9 ust. 2 lub osób wskazanych przez Zamawiającego do wydawania poleceń 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. 

Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna. 

8. Zamawiający nie zabezpieczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pomieszczeń do 

wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych środków, urządzeń 

itp., które zabezpieczy na własny koszt Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

§ 10 

Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, 

oraz złożoną ofertą, z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym 

Zamawiającego oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, 

ekonomicznej, prawniczej i in., które dotyczą przedmiotu Umowy. 

We wszystkich sprawach związanych z Umową Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie popierał 

i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi. 

2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy przede wszystkim: 

1) wykonywanie nadzoru zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 

2) współpraca z koordynatorem projektu, w tym bieżące, przynajmniej raz w tygodniu, 

raportowanie postępów prac montażowych, 
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3) kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie 

z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, z wymaganiami 

i wytycznymi Zamawiającego określonymi w SIWZ na roboty budowlane, w umowach 

zawartych w wyniku rozstrzygnięcia Postępowania na wykonawstwo, w przepisach prawa; 

kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie 

tych materiałów, które mają zostać użyte;  

4) żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania dostawy i montażu 

instalacji OZE, w wyznaczonym terminie;  

5) żądanie wykonania przez Wykonawców instalacji OZE niezbędnych prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz w celu wykrycia wady (awarii/usterki) dostawy i montażu instalacji OZE;  

6) żądanie od Wykonawców instalacji OZE okazania lub dostarczenia: próbek producenta 

materiałów, certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat technicznych, atestów, 

i innych niezbędnych dokumentów;  

7) żądanie niezwłocznego usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających 

wymagań określonych w umowie z Wykonawcami instalacji OZE, dokumentacji projektowej, 

programie funkcjonalno-użytkowym i SIWZ na roboty budowlane;  

8) żądanie wykonania wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia dostawy i montażu instalacji 

OZE z powodu wypadku, zabezpieczenia życia lub zdrowia ludzkiego, zgodności 

prowadzonych prac z zasadami BHP;  

9) żądanie wykonania przez Wykonawców instalacji OZE prób, badań, kontroli szczelności, we 

wszystkich przypadkach przewidzianych w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia 

Postępowania na wykonawstwo, SIWZ na roboty budowlane, dokumentacji projektowej, 

programie funkcjonalno- użytkowy;  

10) zatwierdzenie instalacji OZE dobranej przez projektanta w przypadku zamiany/ rezygnacji 

mieszkańca, w sposób pozwalający na utrzymanie wskaźników z wniosku o dofinansowanie;  

11) udział w przeprowadzanych przez Wykonawców instalacji OZE próbach, badaniach 

i sprawdzeniach, kontrolach, rozruchach technologicznych; 

12) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców instalacji OZE ich wykonywania zgodnie 

z zasadami BHP, kontrolowanie utrzymania porządku i prawidłowego zabezpieczenia terenu 

budowy;  

13) weryfikacja i akceptacja dokumentacji projektowej:  

14) weryfikacja wykonywania przez Wykonawców instalacji OZE inwestycji zgodnie 

z założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego; żądanie od Wykonawców instalacji 

OZE uaktualniania tego harmonogramu w razie potrzeby;  

15) organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy (min. dwa razy w miesiącu) z udziałem 

odpowiednich stron procesu inwestycyjnego, w obecności co najmniej koordynatora projektu;   

16) w przypadku złożenia wniosku Wykonawców instalacji OZE dot. roszczeń finansowych, 

terminowych, robót zamiennych, robót dodatkowych, pominięć lub innego zagadnienia dot. 

nadzorowanych robót Wykonawca zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 3 dni 

roboczych od przekazania wniosku od Zamawiającego/ Wykonawców instalacji OZE;  

17) przyjmowanie wniosków materiałowych, zatwierdzenie wniosku materiałowego w terminie do 

7 dni od otrzymania wniosku od Wykonawców instalacji OZE;  

18) kontrolowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową, programem 

funkcjonalno- użytkowym i z zapisami SIWZ na roboty budowlane oraz wymaganiami 

zawartymi w Postępowaniu na wykonawstwo;  

19) dokonywanie odbioru technicznego na każdej z lokalizacji; weryfikacja w trakcie odbiorów 

poprawności i zgodności zrealizowanych przez Wykonawców instalacji OZE prac 
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z dokumentacją (w tym m. in. SIWZ na roboty budowlane, PFU), dokumentacją projektową, 

oraz innymi wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego;  

20) sprawdzenie i akceptacja kompletu dokumentacji powykonawczej (przed lub w trakcie 

odbioru technicznego);.  

21) dokonanie wraz z Komisją Odbiorową powołaną przez Zamawiającego odbioru końcowego,  

22) przeprowadzanie bieżących inspekcji terenów budowy celem weryfikacji wywiązywania się 

Wykonawców instalacji OZE z warunków realizacji tych robót oraz ze zgodności działania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

23) wykonywanie wszelkich innych obowiązków i dysponowanie wszelkimi innymi 

uprawnieniami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy – Prawo budowlane w związku 

z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego;  

24) powiadamiania Zamawiającego w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, 

braków, niejasności, sprzeczności i innych wad sporządzonej dokumentacji projektowej;  

25) rekomendowanie robót dodatkowych oraz zamiennych Zamawiającemu;  

26) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Mieszkańców wobec Wykonawców 

instalacji OZE, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy nimi; decyzja inspektora jest 

ostateczna i wiążąca; 

27) pomoc w ustaleniu ewentualnych szkód (w tym ich zakresu) wyrządzonych przez 

Wykonawców instalacji OZE (w tym strat, które Zamawiający lub mieszkańcy ponieśli lub 

korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby Wykonawcy instalacji OZE szkody nie wyrządził), 

opiniowanie zasadności nałożenia na Wykonawcę instalacji OZE kar umownych, wsparcie 

merytoryczne Zamawiających w ewentualnych sprawach sądowych z Wykonawcami instalacji 

OZE.  

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek 

i uzupełnień, we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach 

w ramach Wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte 

wykonywanie usług na podstawie niniejszej Umowy. W szczególności Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ponosi odpowiedzialność za to, że wydane lub dokonane przez niego lub osoby 

działające na jego rzecz zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, 

powiadomienia, prośby, polecenia, propozycje, żądania, próby, brak sprzeciwu oraz inne działania 

lub zaniechania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  pozostające w związku z wykonywaniem jego 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub Umowy na Roboty nie będą powodem, ani nie 

przyczynią się w jakikolwiek sposób do: 

1) powstania wad lub usterek w Robotach realizowanych przez Wykonawców na mocy Umów na 

Roboty; 

2) zapłacenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawców, Podwykonawców 

lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej wynagrodzenia lub innej płatności 

w nieuzasadnionej wysokości. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie 

usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dnia jaki zostanie 

określony w umowie z Wykonawcą na wykonanie montażu instalacji OZE. 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do usunięcia we własnym zakresie i na własny 

koszt wad i usterek w Robotach powstałych na skutek swoich działań lub zaniechań lub 

do których powstania działania lub zaniechania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przyczyniły się 

w jakimkolwiek zakresie. 
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7. Jeżeli zgodnie z ust. 6 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w wyznaczonym przez Zamawiającego 

odpowiednim terminie nie przystąpi do usuwania wad lub usterek, albo w odpowiednim terminie 

wad lub usterek nie usunie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. W szczególności Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały 

zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

8. Od odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może się zwolnić, jeżeli usterka lub wada w Robotach lub pracach projektowych oraz szkoda 

Zamawiającego powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy Zamawiającego lub z wyłącznej 

winy Wykonawcy. 

 

§ 11 

Dokumentacja Zamawiającego 

 

Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie znajdujące się 

w jego posiadaniu informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania 

Umowy. Przekazanie i zdanie dokumentów odbędzie się w formie protokołu. 

§ 12 

Poufność 

 
1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku 

z wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 

Umowy, nie będą publikowane lub ujawniane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem zapłaty odszkodowania. 

2. Naruszenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego postanowień określonych w ust. 1 spowoduje 

nałożenie na niego kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego w paragrafie § 2 ust. 4 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

Zastrzeżona kara umowna nie stoi na przeszkodzie dalszemu dochodzeniu odszkodowania, którego 

wartość przekracza w/w karę. Nałożona kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia 

należnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
§ 13 

Prawa autorskie 

 
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia 

określonego w §2 Umowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe 

do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) powstałych w wyniku 

wykonywania Umowy, na każdym etapie jej realizacji z chwilą przekazania utworu 

w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie używania, 

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 
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3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

2. Z dniem przekazania każdego z nośników, na których utrwalono dokumentację lub 

oprogramowanie objętych ochroną na podstawie prawa autorskiego, przechodzi na Zamawiającego 

prawo własności danego nośnika. 
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§ 14 

Kluczowy Personel 

 

1. Usługi, które Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy, 

zostaną wykonane przez wyznaczone przez niego osoby. Żadna z osób nie może zostać zmieniona 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały 

poszczególne prace, określone w załączniku nr 4 zapytania ofertowego będące przedmiotem 

niniejszej Umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych 

obowiązków. Ponadto osoby, które w imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą 

bezpośrednio przebywały na budowie, będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do 

pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP, uzyskane przed przystąpieniem do realizacji 

poszczególnych obowiązków. 

3. Strony postanawiają, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi odpowiedzialność za działania 

i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak 

za własne działania i/lub zaniechania.  

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy 

Wykonawców Robót, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego w ten 

sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych 

etapów jej realizacji. 

5. W okresie wykonywania Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest zapewnić 

ciągłość pracy Kluczowego Personelu. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w 

wypełnianiu przez Kluczowy Personel ich obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się 

przez nich z obowiązków określonych Umową bądź ich rezygnacji, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego zobowiązany jest do zapewniania odpowiedniego zastępstwa przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, na warunkach określonych poniżej. 

6. W przypadku urlopów: 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu terminy 

urlopów Kluczowego Personelu oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 

7 dniowym wyprzedzeniem, 

2) w okresie urlopu Kluczowego Personelu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni 

zastępstwo w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę, 

3) wszystkie osoby zastępujące Kluczowy Personel w okresie urlopu muszą być zatwierdzone 

przez osobę wymienioną w § 9 ust. 2 lub osoby wskazane przez Zamawiającego (w formie 

pisemnej). 

7. W każdym innym przypadku uniemożliwiającym Kluczowemu Personelowi wykonywanie jego 

obowiązków lub w sytuacji niewłaściwego wywiązywania się przez niego z obowiązków 

określonych Umową bądź jego rezygnacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany 

w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata 

do zastąpienia Kluczowego Personelu. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego 

powoduje, iż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek przedstawienia kolejnego, 

aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowego Personelu przez Zamawiającego (w formie 

pisemnej). 

8. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zmiany 

Kluczowego Personelu, jeżeli uzna, że Kluczowy Personel nie wykonuje w ogóle lub wykonuje 

w sposób nienależyty swoje obowiązki wynikające z Umowy, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

obowiązany jest zmienić Kluczowy Personel zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
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wskazanym we wniosku Zamawiającego. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego 

kandydata do zastąpienia Kluczowego Personelu. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez 

Zamawiającego powoduje, iż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek przedstawienia 

kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowy Personel przez Zamawiającego (w formie 

pisemnej). 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) rozpoczęcie likwidacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, złożenie oświadczenia o wszczęciu 

postępowania naprawczego, 

2) wydanie przez uprawnione organy nakazu zajęcia majątku Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie w zwłoce w dochowaniu ustalonych umową 

terminów realizacji Umowy lub jej poszczególnych elementów o więcej niż 28 dni 

kalendarzowych, 

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie 

jej realizacji przez okres kolejnych 21 dni pomimo wezwania Zamawiającego, 

5) Zamawiający stwierdzi, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest tak dalece w zwłoce 

z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go 

o przedsięwzięciach, jakie jego zdaniem należy podjąć dla terminowego wykonania robót, 

a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaleceń tych w określonym przez Zamawiającego 

terminie nie wykona, przy czym termin wyznaczony Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

nie może wynosić mniej niż 21 dni, 

6) Zamawiający stwierdzi, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi roboty niezgodnie 

z Umową, w tym niezgodnie z dokumentacją projektową lub przepisami technicznymi 

i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, 

a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie tym odpowiednich zmian w prowadzonych 

robotach nie dokona, przy czym termin wyznaczony Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie 

może wynosić mniej niż 21 dni, 

7) Zamawiający stwierdzi wykonywanie przedmiotu Umowy przez osoby nie posiadające do 

tego wymaganych uprawnień, 

8) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje  swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej 

postanowieniami lub rażąco zaniedbuje obowiązki wynikające z Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w ust. 1, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 

20% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto), o którym mowa w §2 ust. 4 Umowy. Kara umowna 

może zostać potrącona z przysługującego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wynagrodzenia. 

Zastrzeżona kara umowna nie stoi na przeszkodzie dalszemu dochodzeniu odszkodowania 

uzupełniającego, gdy naliczona kara nie pokryje poniesionej szkody. 

3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, zapłaci on na rzecz Zamawiającego odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, odszkodowanie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym zapłacą oni solidarnie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie. 
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5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniego 

wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonaną przez niego część Przedmiotu umowy. 

6. 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. 

7. Jeżeli w toku realizacji procesu inwestycyjnego Inwestycji nastąpi przerwa w jego realizacji 

z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca dłużej niż 60 dni, każda 

ze stron może odstąpić od umowy poprzez oświadczenie złożone na piśmie drugiej stronie. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części Umowy. 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

 

1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane za obustronną zgodą stron i wymagają pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy w następujących sytuacjach: 

1) zmiana ceny ofertowej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia o wielkość tej zmiany; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia oraz terminu zakończenia wykonywania Umowy 

w przypadku udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego, w związku 

z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robót objętych 

zamówieniem podstawowym, jeżeli jego wykonanie będzie skutkowało wydłużeniem terminu 

podstawowego realizacji Umowy na Roboty. W powyższym przypadku wysokość 

wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wynagrodzenia miesięcznego wskazanego 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonawcy; 

3) zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy w przypadku wystąpienia wad lub braków 

dokumentacji projektowej; 

4) zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy w przypadku wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej; 

5) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku siły wyższej albo ograniczeń, 

nakazów lub zakazów wydawanych w związku z epidemią spowodowaną wirusem SarsCoV-2 

lub w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót np. opady deszczu itp. oświadczenie potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego (jeśli został ustanowiony) lub upoważnionego przedstawiciela 

zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkował wydłużeniem 

terminu wykonania zamówienia. W powyższym przypadku nowy termin wykonania 

zamówienia podstawowego ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą. 

 

§ 17 

Ubezpieczenie 

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko 

i odpowiedzialność: 

1) swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy, których realizuje 

przedmiot Umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 
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2) swoje (jak i osób wymienionych pkt. a) mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym 

sprzęt, 

3) zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać w okresie realizacji Umowy ubezpieczenie OC 

przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 

2.000.000,00 zł, a także inne ubezpieczenia, adekwatne do przedmiotu Umowy i ryzyka 

związanego z jej realizacją. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa § 17 ust. 1 wraz 

z warunkami ubezpieczenia i dowodami opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności 

dalszych składek. Wszelkie obciążające go ubezpieczenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

zobowiązany jest utrzymywać przez cały czas obowiązywania Umowy. 

 

§ 18 

Dokumentacja realizacji Umowy 

 

1. Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest udostępnić 

lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli osobie wymienionej w § 9 ust. 2 lub osobom 

wskazanym przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania 

Umowy oraz sporządzić z niej kopie. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną 

dokumentację. (Raporty i sprawozdania, wnioski, harmonogramy o których mowa w §6 Umowy, 

dokumentacja księgową, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynikać 

z dokumentów wymienionych w §1 Umowy. 

3. Po zakończeniu Umowy w terminie o którym mowa w §4 ust.2 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy 

opisane i ułożone chronologicznie oraz zabezpieczone w segregatorach w celu uniemożliwienia ich 

dekompletacji. Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 

 

§ 19 

Odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

Strony zgodnie przyjmują, iż jakiekolwiek uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, polecenia, 

powiadomienia, żądania lub inne podobne działania Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie 

zwalniają Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z żadnej odpowiedzialności, włącznie 

z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

 

§ 20 

Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, Zamawiający poinformuje o tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wzywając go 

do prawidłowego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może żądać 

od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy lub jej poszczególnych etapów, w tym zwłoki 

w przedkładaniu Zamawiającemu wymaganych raportów, Zamawiający może żądać od Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego kary umownej w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego 
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brutto, o którym mowa w §2 ust. 4, za każdy dzień zwłoki. Łączna wartość kary umownej za 

zwłokę nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 

w §2 ust. 4. 

4. Nienależyte wykonanie Umowy, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także wady w przedmiocie 

Umowy, a w ust. 3 - także zwłokę w usunięciu wad. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

6. Za wadę przedmiotu Umowy strony uważają w szczególności błędy popełnione przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego skutkujące zwiększeniem udziału Zamawiającego w finansowaniu 

Projektu.  

7. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i/lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

8. Jeżeli kary umowne naliczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przekroczą 30% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto (z VAT), o którym mowa w § 2 ust. 4, Zamawiający, po 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, może wedle swojego wyboru od Umowy 

odstąpić. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana adresu do doręczeń i innych danych teleadresowych będzie uważana za nieskuteczną, jeżeli 

w trybie § 9 ust. 4 strona Umowy w terminie do trzech dni nie powiadomi drugiej strony, 

a korespondencja doręczana na poprzedni adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 

egzemplarz dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obydwie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


