
 

 
Załącznik nr 3     projekt umowy  

 
UMOWA NR …/2019 

 
zawarta w dniu … stycznia  2019 roku w Tarnowie pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303, 
reprezentowaną przez: 
Prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę – Rektora PWSZ w Tarnowie 
przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 
firmą ……………………………………………. z siedzibą: …..……………..……., 
REGON …….., NIP …….., 
reprezentowaną przez: 
. ………………………………….., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego  o wartości 
poniżej 30 000,00 euro. Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r. na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  
2018 r.  poz.1986 z późn. zm.). 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
pn.:„Rozbudowa i nadbudowa Domu Studenta PWSZ w Tarnowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 
piwnic i poddasza na lokale użytkowe – pracownie studenckie oraz zmianę sposobu zagospodarowania terenu wraz  
z budową muru oporowego, na terenie działki nr 16/7 obręb 169 przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie.” – część I 
W ramach zadania Inspektor nadzoru będzie koordynował, nadzorował kontrolował realizację w/w zadania w 
zakresie robót budowlanych objętych pozwoleniem budowlanym zgodnie z dokumentacją projektową – dla części I. 
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

 
Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1.  
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru zgodnie z 
wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę;  
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z 
projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z 
zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową; Inspektor nadzoru powinien 
nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru 
oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu;  
3) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami 
obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji;  



4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;  
5) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;  
6) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych odbioru 
końcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robót budowlanych;  
7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 
odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;  
8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń 
technicznych;  
9) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
zgłoszeniem robót budowlanych;  
10) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, 
wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach 
dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na 
zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach 
finansowych i prawnych;  
11) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim 
rozwiązań;  
12) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót lub 
rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele 
zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inspektorzy, Zamawiający), 
sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni;  
13) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska;  
14) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;  
15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów 
przeciwpożarowych;  
16) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami;  
17) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie 
usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych;  
18) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;  
19) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodności realizacji z 
obowiązującym harmonogramem robót;  
20) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając ściśle w porozumieniu z 
Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego i nadzoru autorskiego 
protokołu konieczności podając przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w 
sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej;  
21) składanie Zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmujące prowadzenie nadzoru robót 
oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych, przy czym „Sprawozdanie 
miesięczne” winno być złożone w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i 
powinno zawierać: – opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, – nakłady finansowe 
poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, – plan robót i finansowania na kolejne 
miesiące, – opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, – fotografie 



dokumentujące postęp robót, – wykaz zmian w dokumentacji projektowej, – wykaz roszczeń i etap ich 
rozpatrzenia,  
22) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez 
Wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa 
budowlanego;  
23) pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym czas pracy osoby świadczącej usługę 
winien wyglądać następująco:  
- Inspektor Nadzoru w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru  zależnie od potrzeb 
Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego 
- nie rzadziej jednak niż 1 razy w tygodniu, przy czym konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni wolne od 
pracy i w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego,  
24) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem 
ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie (okres gwarancji i rękojmi 
na roboty budowlane wynosi 5 lat od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy);  
25) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w 
umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 

 
2. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera Projekt Budowlany, 
Program Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiar 
Robót Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (tekst. jedn. Dz.U. 2018.1202) oraz przepisów wykonawczych.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia 
budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. 
 

§ 3 
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót - łącznie ok. 7 miesięcy nadzoru w trakcie trwania 

robót (planowany termin zakończenia przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych to 
30.07.2019r.) oraz 60 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych).  

2. Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy pismem 
lub drogą e-mailową na 5 dni przed tym terminem. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – luty 2019 r.  

3. Czas trwania nadzoru może zostać przedłożony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót 
budowlanych, oraz uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie części I zadania. 

   
§4                                                                                                                                                    

 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w łącznej kwocie _________________________ zł brutto (słownie: 
_____________________________________________________________________) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
nadzoru, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie  wystawionej przez 
Wykonawcę faktury/ rachunku w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 



5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku, za pełnienie czynności inspektora nadzoru 
inwestorskiego, stanowić będzie końcowy protokół odbioru robót. 

6. Rachunek należy wystawić następująco: 
7. NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303. 
8. Odbiorca/Płatnik: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 
9. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto wskazane przez  Wykonawcę. 

 
§ 5 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca: 
- nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn 
zależnych od  Wykonawcy na okres dłuższy niż 10 dni, 
- wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z niniejszą umową, pomimo wezwania go na piśmie do zaprzestania 
naruszeń. 
2. W  przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje, chyba że strony dokonają 
odmiennych uzgodnień. 
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę przed zakończeniem robót,  rozliczenie za wykonane prace przez Wykonawcę (Inspektora nadzoru 
inwestorskiego) zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający 
może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4 
ust. 1 niniejszej umowy. 
- w przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wobec Wykonawcy w wysokości 100 zł brutto za 
każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu umowy. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia. 

 
§ 7 

Zmiany umowy 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy  za zgodą obu stron wyrażoną w 
formie pisemnej. 

3. Zmiany warunków umowy mogą być dokonane w następujących zakresach: 

 w przypadku konieczności zastąpienia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nową osobą. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest posiadanie przez nową osobę 
kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie i umowie; 

 w przypadku zmiany terminów realizacji robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór; 

 w przypadku zmniejszenia zakresu nadzorowanych robót – zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 
proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu robót, 



 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie 
do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 

 
§ 8 

Rozstrzyganie sporów 
 
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze 
negocjacji. W razie braku porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku ze 

sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych działań i zaniechań związanych z realizacją 
świadczonej usługi na rzecz Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.   
 
 
          ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 
 

 

 


