
UMOWA nr ............. /2020
O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ………………..2020 r., pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2,
ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, NIP: 7742681016, reprezentowaną przez:

……………………………………….. – …………………………………………

……………………………………….. – ………………………………………..

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

…………………………………………………………………….. z  siedzibą  w  …………….  (kod
pocztowy:  …………………)  przy ul.  ……………………………………………..,  NIP: ……………………, REGON:
…………………………………, reprezentowaną przez:

……………………………………….. – …………………………………………

zwanym/ą dalej „Zleceniobiorcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia Nadzoru
Inwestorskiego nad robotami branży budowlanej przy realizacji zamierzenia budowlanego,
pod  nazwą: „Nadbudowa  i  przebudowa  budynku  usługowo-mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową,
kanalizacji  sanitarnej” realizowanego w Płocku  na działce  o  numerze ewidencyjnym
gruntów:  278/1,  obręb  ewidencyjny  8-Śródmieście,  przy  ul.  Nowy  Rynek  2,
indywidualnie wpisanego w dniu 02.05.1975 r.  do rejestru zabytków pod nr 195/1282 W
chronionego  prawnie  mocą  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,
realizowanego na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę nr 579/2014 wydanej w dniu
05.11.2014  r.  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka  i  Decyzji  nr  30/2020  wydanej  w  dniu
21.02.2020 r. przez Prezydenta Miasta Płocka.

2. Wykonawcą robót będzie ………………………………………………………………..,  zgodnie  z zawartą w
dniu …………………… umową nr …………………….. o roboty budowlane.

3. Funkcja  Inspektora  Nadzoru  będzie  pełniona  w  stosunku  do  robót  branży  budowlanej
objętych zakresem zamierzenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Termin realizacji przedmiotu umowy:

 termin rozpoczęcia: od ……………………….2020 r.,

 termin  zakończenia:  do  dnia  podpisania protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 7 ust. 4.

§ 2

1. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  dysponuje  personelem o  odpowiednich  kwalifikacjach  do
prowadzenia  Nadzoru  Inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  branży  budowlanej
wynikającymi z dokumentacji technicznej.
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2. Funkcję  Inspektora  Nadzoru  branży  konstrukcyjno-budowlanej ze  strony
Zleceniobiorcy pełnić będzie:

 Pan/Pani ………………………………………  posiadający/ca  uprawnienia  budowlane  nr
………………………… z dnia …………………….. do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  stanowiące załącznik nr 1 do
umowy,

3. Zleceniobiorca oświadcza, że Inspektor Nadzoru wskazany w ust. 1 należy do właściwej
Izby  Inżynierów  Budownictwa,  stanowiące  Załącznik  nr  2  do  umowy  oraz  posiada
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
umowy.

4. Zmiana  Inspektora  Nadzoru  wskazanego  w  ust.  2  wymaga  wcześniejszej  pisemnej
akceptacji Zleceniodawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zleceniodawca  zastrzega  sobie  prawo  wystąpienia  o  zmianę  Inspektora  Nadzoru  w
sytuacji niewywiązywania się przez niego z pełnionych obowiązków. Zmiana musi nastąpić
w maksymalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia Zleceniodawcy. 

§ 3

1. W  związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  Zleceniobiorca  posiada  ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z
przedmiotem umowy: 

Polisa  Ubezpieczenia  Odpowiedzialności  Cywilnej  Nr  ………………………………..
wystawiona  przez  …………………………………….,  ………………………………,  ul.
…………….., stanowiąca Załącznik Nr 3 do umowy.

2. Okres ubezpieczenia od dnia: ………………………. r. do dnia ………………………. r.
3. W przypadku upływu terminu ważności  polisy w trakcie realizacji  umowy, Wykonawca

zobowiązuje  się  do  przedłożenia  Inwestorowi  aktualnej  polisy  ubezpieczeniowej  od
odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres trwania umowy, przy czym polisa ta winna
zostać  przedłożona Zamawiającemu najpóźniej  w dniu  poprzedzającym upływ terminu
ważności polisy określonym w ust. 2.

§ 4
 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy i Inspektora Nadzoru należeć będzie w szczególności:
a) koordynowanie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż,
b) przekazanie terenu budowy wykonawcy robót, przy udziale Zleceniodawcy, 
c) prowadzenie  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie  z  umową   oraz  zgodnie  z  zakresem

określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi
zmianami,

d) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością
jej  realizacji  z  pozwoleniem na  budowę,  pozwoleniem konserwatorskim,  projektem,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,

e) zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonywanie niezbędnych
uzgodnień i wyjaśnień oraz egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

f) prowadzenie  narad  roboczych  na  budowie  i  sporządzanie  z  nich  protokołów  oraz
współpraca z kierownikiem budowy,

g) sprawdzanie  jakości  i  ilości  wykonywanych  robót,  wbudowywanych  wyrobów  i
materiałów,  a  w  szczególności  zapobieganie  stosowania  wyrobów  wadliwych  i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

h) sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikowi,
uczestniczenie w próbach i odbiorach poszczególnych etapów robót,

i) powoływanie komisji odbiorowych i sporządzanie dokumentacji odbiorowych w zakresie
wszystkich  odbiorów (częściowych,  końcowych  i  gwarancyjnych)  robót  budowlanych
oraz zawiadamianie o tym Zleceniodawcy,

j) kontrolowanie  zgodności  realizacji  robót  przez  wykonawcę  z  zapisami  umowy  oraz
terminowości  wykonania  robót,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  harmonogramu
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rzeczowo-finansowego, w celu dotrzymania terminów w nich określonych oraz bieżąca
aktualizacja harmonogramu, bez zmiany terminu końcowego zamierzenia budowlanego,

k) potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  w  zakresie  rzeczowym  i  finansowym,
usunięcia wad i  usterek oraz – na żądanie Zleceniodawcy – kontrolowanie rozliczeń
zamierzenia budowlanego w zakresie robót budowlanych,

l) składanie  informacji  na  temat  występujących  trudności  i  zagrożeń  w  realizacji
zamierzenia budowlanego oraz o ewentualnych odstępstwach od projektu,

m) informowanie Zleceniodawcy o wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w
wykonywaniu zamierzenia budowlanego, 

n) współudział  w  przygotowaniu  dokumentów  do  wniosku  o  udzielenie  pozwolenia  na
użytkowanie, w tym nadzór poprawności sporządzenia przez wykonawcę dokumentacji
powykonawczej,

o) kontrola  prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywanych  wpisów  przez  kierownika
budowy,

p) przekazanie  Zleceniodawcy  wszelkiej  dokumentacji  związanej  ze  zrealizowanym
zamierzeniem  budowlanym,  tj.  protokoły  odbiorowe,  dokumentacji  powykonawczej,
decyzji pozwolenia na użytkowanie, itp. oraz zwrot dokumentów wyszczególnionych w §
5 ust. 1        

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą w szczególności poprzez  obecność
Inspektora  Nadzoru  na  terenie  budowy,  odpowiednio  do  potrzeb  wynikających  z  toku
budowy,  nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu.  Obowiązkowy jest  udział  w naradach
budowy, w terminach podanych przez Zleceniodawcę.

§ 5

Do obowiązków Zleceniodawcy należy: 
1. przekazanie  pozwolenia  na  budowę,  dokumentacji  projektowej,  umowy  na  wykonanie

robót  budowlanych  oraz  innych  dokumentów  i  aktów  prawnych  niezbędnych  do
prawidłowego sprawowania czynności Nadzoru Inwestorskiego,

2. terminowa zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy, zgodnie z zapisami umowy,
3. udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót,
4. akceptacja  ewentualnych  wniosków  na  roboty  zamienne  i  zatwierdzanie  protokołów

konieczności na roboty dodatkowe nie uwzględnione w dokumentacji,
5. udział w odbiorze końcowym zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 6

1. Jeżeli  w  okresie  realizacji  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  wykonania  robót
dodatkowych,  nieprzewidzianych  w  umowie  z  wykonawcą  robót,  to  Zleceniobiorca
powinien  niezwłocznie  pisemnie  zawiadomić  Zleceniodawcę  celem  podjęcia  decyzji
zatwierdzających zlecenie ich wykonawcy.  

2. Bez zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydania wykonawcy
polecenia wykonania robót dodatkowych.

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniodawcy i Projektantowi swojej
opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez
wykonawcę  robót.  Bez  zatwierdzonego  przez  Zleceniodawcę  na  piśmie  osobnego
upoważnienia  Zleceniobiorca  nie  jest  uprawniony  do  podejmowania  decyzji  w  tych
sprawach.

§ 7

1. Wynagrodzenie za należyte pełnienie Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej określa
się ryczałtowo za okres umowny, w kwocie ……………….. zł (słownie: ……………………………….
złotych  …………………  groszy)  netto plus  23  %  VAT  w  wysokości  ………………………… zł.
Wynagrodzenie brutto wynosi: ………………………… zł (słownie: …………………………………… złotych
……………….. groszy).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne koszty związane z
należytym wykonaniem przedmiotu  umowy,  w szczególności  Zleceniodawca  nie  będzie
zwracał Zleceniobiorcy żadnych wydatków, jakie ten poczyni w celu należytego wykonania
umowy.
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3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne ratami w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktur, przelewami na rachunek bankowy
wskazany  w  fakturach.  Raty  wynagrodzenia  będą  płatne  w  następujących  kwotach  i
terminach, tj.:
a) I rata w wysokości ………………………… zł (22,50 % wynagrodzenia) - po osiągnięciu 20 %

stopnia  zaawansowania  robót  budowlanych ustalonego na podstawie  harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

b) II rata w wysokości ………………………… zł (22,50 % wynagrodzenia) - po osiągnięciu 45 %
stopnia  zaawansowania  robót  budowlanych ustalonego na podstawie  harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

c) III rata w wysokości ………………………… zł (22,50 % wynagrodzenia) - po osiągnięciu 70
% stopnia zaawansowania robót budowlanych ustalonego na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

d) IV rata  w wysokości  ………………………… zł  (22,50  % wynagrodzenia)  -  po  wykonaniu
całości  (100  %)  robót  budowlanych  potwierdzonych  podpisaniem  bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego robót wszystkich branż.

e) V rata - po uprawomocnieniu się decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie.     
4. Faktura końcowa (V rata), obejmująca  10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,

zostanie  zapłacona  po  dokonaniu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy od
wykonawcy,  tj.  po  podpisaniu  protokołu  końcowego  odbioru  robót  wszystkich  branż  i
potwierdzeniu  usunięcia  przez  wykonawcę  wszelkich  wad i  usterek stwierdzonych  przy
odbiorze końcowym robót oraz po uprawomocnieniu się decyzji udzielającej pozwolenia na
użytkowanie i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków określonych w § 4.

§ 8

1. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonywania  przedmiotu  umowy  przez
Zleceniobiorcę,  Zleceniodawca  poinformuje  o  tym  Zleceniobiorcę  wzywając  go  do
prawidłowego jej wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu.

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 14
dni od  ujawnienia  się  okoliczności  wskazujących  na  nienależyte  wykonywanie  umowy
przez Zleceniobiorcę, tj.:
a) nie podjął  wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich

wykonanie na czas dłuższy niż 7 dni roboczych,
b) opóźnia się w wykonywaniu swoich czynności,
c) wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z umową,  dokumentacją

techniczną, pozwoleniem na budowę, obowiązującą wiedzą techniczną lub przepisami
prawa.

3. We wszystkich  przypadkach opisanych w ust.  2 Zleceniobiorca zobowiązany będzie  do
zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej stanowiącej 20 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 7 ust. 1. 

4. Zleceniobiorcy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy
przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W  przypadku  zwłoki  w  zapłacie  wynagrodzenia  Zleceniobiorcy  należą  się  odsetki
ustawowe.

6. Zleceniodawca  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia
należnego Zleceniobiorcy.

7. W  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  wyrządzi  Zleceniodawcy  szkodę,  która  przewyższa
wartość naliczonych mu kar umownych, Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy
odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu  cywilnego  lub/i  z  ubezpieczenia  OC
Zleceniobiorcy, o której mowa w § 3, niezależnie od naliczonych kar umownych. 

§ 9

Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
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§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  dla  swojej  ważności  wymagają  zachowania  formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

       ZLECENIODAWCA   ZLECENIOBIORCA

……………………………………                                              ……………………………………

…………………………………….                                             ……………………………………
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