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UMOWA 

NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 
FB/……………………../2016 

 
 
 
zawarta w Białobrzegach w  dniu …. maja 2016 r. pomiędzy: 
Gminą Białobrzegi, NIP 798-14-58-304 
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul. Plac Zygmunta 
Starego 9,  
zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez: 
p. Adama Bolka - Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, 
przy kontrasygnacie Iwony Czwarno-Olczykowskie - Skarbnika Miasta i Gminy Białobrzegi  
 
a  
………….., właścicielem ………………………….., z siedzibą: ………….. ul. ……, NIP 
………….., REGON ……………, 
zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”.   
 
 

§1 
1. Zleceniodawca zleca a Inspektor Nadzoru zapewnia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami 

zawodowymi i uprawnieniami w zakresie ogólnobudowlanym do nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Budowa nowych sal przy Publicznym 
Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach”. 

2. Nadzorowane roboty polegają na: rozbudowie i przebudowie budynku Publicznego 
Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach. Zakres robót obejmuje wszystkie 
elementy wykazane w dokumentacji projektowej: budynek o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych bez podpiwniczenia. Zestawienie powierzchni rozbudowywanej: parter 89,3 
m2, piętro 88,1 m2, schody zewnętrzne 9,7 m2. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane: 
ława fundamentowa monolityczna zbrojona i wylewana z betonu, fundamenty z bloczków 
betonowych, słupy konstrukcyjne w wykonaniu żelbetowym, stropy z płyty żelbetowej 
monolitycznej krzyżowo-zbrojone, wieńce monolityczne żelbetowe,  ściany zewnętrzne 
 i konstrukcyjne murowane z bloczków, izolacja termiczna ścian i podłogi styropianem 
15cm, dach w wykonaniu dwuspadowym o konstrukcji z płyt korytkowych na ściankach 
ażurowych. Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne i podłączony do instalacji  
w istniejącej części budynku 

3. Wykonawcą  nadzorowanych robót będzie:  
…………………………………………………………………………….  
 

§2 
1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że czynności nadzoru wykonywane będą przez: 

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………………… uprawnienia nr 
………………… 
- w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych: 
…………………………… uprawnienia nr ………………… 
- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych: …………………………… uprawnienia 
nr ………………… 
- w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: …………uprawnienia 
nr ………………… 
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2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że w/w osoby, wykonujące usługę w jego imieniu, posiadają 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz są członkami Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 
§3 

Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w  zakresie: 

a. Reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości  
robót budowlanych pod względem technicznym oraz przepisami, normami i zasadami  
wiedzy technicznej. 

b. Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w 
szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych 
i  nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

c. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.  

d. Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. 
e. Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy robót. 
f. Informowanie Zleceniodawcy o postępach robót budowlanych i wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 
 

§4 
1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności   

określonych w odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290 tekst jednolity). 

2. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego  
odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku 
niemożliwości wykonywania swoich obowiązków. 

3. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor 
Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę. 

 
§5 

1. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót 
dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą robót budowlanych, to  
Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę celem podjęcia 
decyzji, co do ich zlecenia temuż Wykonawcy. 

2. Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania  
Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych. 

3. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii w  
sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez  
Wykonawcę robót budowlanych. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest 
upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach. 

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru, wynikającej z 
niniejszej umowy, określa się w kwocie ………….. zł brutto (słownie: ……………..  
złotych) w tym podatek Vat 23%. 

2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie płatne w terminie 
14 dni od daty wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru. 

3. Strony określają, że zadanie objęte nadzorem Inspektora Nadzoru zakończy się do:  
1). 10 grudnia 2016r. – stan surowy zamknięty,  
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2). 30 maj 2017r. – zakończona całość budowy. 
4. Termin wskazany w ust. 3 powyżej jest terminem planowanym – Zamawiający zastrzega 

możliwość jednostronnego przedłużenia terminu realizacji usługi nadzoru ze względu na 
przedłużające się roboty budowlane. 

 
§7 

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru 
Zleceniodawca poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w  
pełnej wysokości. 
 

§8 
1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy  w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru: 

a) nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 
ich wykonywanie z przyczyn zależnych od Inspektora Nadzoru na okres dłuższy niż  
7 dni, 

b) wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z niniejszą umową, pomimo wezwania go 
 na piśmie do zaprzestania naruszeń. 

2. Inspektor Nadzoru ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zleceniodawca 
wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania go na piśmie do 
zaprzestania naruszeń. 

3. Prawo do odstąpienia przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 
wskazanych w  ust. 1 i 2 powyżej. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie 
Inspektora Nadzoru, Zleceniodawca może żądać zapłaty przez Inspektora Nadzoru kary 
umownej   w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniodawcy, Inspektor Nadzoru może żądać zapłaty  przez Zleceniodawcę  kary 
umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1. 

6. W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ustępach poprzedzających, nie 
pokrywały szkody poniesionej przez Stronę, Strona ta uprawniona będzie do żądania od 
drugiej Strony odpowiedniego odszkodowania uzupełniającego. 

 
§9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§10 
Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie,  
rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia inwestycji. 
 

§11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej         
i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 
 
 

§12 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Inspektora 
Nadzoru i dwa dla Zleceniodawcy. 
 
 
 

Zleceniodawca                                                                       Inspektor  Nadzoru 


