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UMOWA NR […] 

zawarta w dniu ………………… roku w Knurowie, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie 
z siedzibą w Knurowie, ul. Szpitalna 11 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS  
pod numerem 0000308355, 
NIP 969-12-01-897, REGON: 276575519, 
reprezentowanym przez: 
inż. Bogusława Tyszkowskiego – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
[…] 
zwanym dalej „Wykonawcą”.  

§1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej  

na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno–budowlanej dla zadania 
pn.: „Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika retencyjnego  
o pojemności 1000 m3 przepompowni wody H2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie” poprzez: 

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym przy realizacji zadania, 
2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością  

jej realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlanych, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, 
4) Sprawdzanie i odbiór robót, w tym robót ulegających zakryciu, przygotowanie i uczestniczenie  

w odbiorach, 
5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad. 

2. Zadanie pn.: „Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika 
retencyjnego o pojemności 1000 m3 przepompowni wody H2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie” 
wykonywane będzie w ramach projektu pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów pompowni H2 
w ramach zadania: „Modernizacja Obiektów Pompowni H2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie”. 

3. Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy określa Opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 

4. Dla koordynacji czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają następujące 
osoby:  

1) ze strony Wykonawcy –  […], tel. […]; 
2) ze strony Zamawiającego – mgr inż. Małgorzata Derela, tel. 32/ 33 00 167, 605 051 921; 
          – mgr inż. Arkadiusz Tomczak, tel. 32/ 33 00 170, 609 190 971. 

5. Obowiązki inspektora nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej będzie pełniła osoba wskazana  
w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

§2 
Terminy realizacji zamówienia: 

1) Realizacja zamówienia obejmuje prace wykonywane w ramach zadania pn.: „Modernizacja zaprawą 
mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika retencyjnego o pojemności 1000 m3 
przepompowni wody H2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie” i będzie trwała do dnia odbioru 
końcowego zadania oraz do czasu usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru 
końcowego.  

2) Okres realizacji nie obejmuje okresu rękojmi i gwarancji.  
3) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: IX.2020 r.  

Zamawiający założył wykonanie zadania do 4 miesięcy od zawarcia umowy na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania. 

§3 

1. Wszelka korespondencja prowadzona w związku z niniejszą umową pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim i będzie uważana za właściwie 
wykonaną jeżeli zostanie którejkolwiek ze Stron: 
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1) przesłana pocztą pod adres siedziby Strony; 
2) przesłana pocztą elektroniczną do siedziby Strony i niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

2. Niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas wykonywania 
umowy, kserokopie następujących dokumentów:  
1) Dokumentacje projektowe wraz ze specyfikacjami technicznymi. 
2) Decyzję administracyjną pozwalającą na realizację robót. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy kserokopię umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn.: „Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika 
retencyjnego o pojemności 1000 m3 przepompowni wody H2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie”. 

4. Niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego Wykonawca przekaże następujące 
dokumenty: 
1) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków, 
2) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, 
3) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o przynależności inspektora 

nadzoru inwestorskiego do izby samorządu zawodowego.  

§4 

1. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w §1 umowy będzie ewidencja czynności 
inspektora nadzoru prowadzona przez Wykonawcę w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Ewidencja będzie obejmować okres miesiąca kalendarzowego.  

2. Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków będących przedmiotem umowy wynosi  […] zł (słownie: 
[…] zł) + należny podatek VAT (jeśli dotyczy), za godzinę, zgodnie z Formularzem oferty Wykonawcy, 
którego kserokopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca będzie wystawiać rachunki*/faktury VAT za wykonywanie swoich obowiązków, do których 
dołączy każdorazowo ewidencję czynności inspektora nadzoru potwierdzoną przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionego rachunku/wystawionej faktury VAT wraz z ewidencją czynności inspektora nadzoru.  

5. Z kwoty wymienionej w ust. 2 zostaną potrącone składki ZUS i podatki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku/fakturze 
VAT. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wykonawca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o każdej istotnej zmianie  

w zatrudnieniu bądź wynagrodzeniu mającej wpływ na niniejszą umowę. Jeżeli zmiana ta spowoduje 
konieczność ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie 
społeczne, stawka godzinowa, o której mowa w ust. 2 ulega automatycznie obniżeniu w takim stopniu, aby 
łączny koszt ponoszony przez Zamawiającego nie przekroczył kosztu wynikającego ze stawki zawartej  
w ofercie Wykonawcy. 

9. Szkolenia z zakresu BHP oraz badania lekarskie Wykonawca wykonuje we własnym zakresie, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

§5 
1. Jeżeli Wykonawca nie wykona w terminie jakichkolwiek swych obowiązków lub wykona je wadliwie, 

Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie i będzie miał prawo żądania naprawienia szkody 
tym spowodowanej. 

2. Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek 
obowiązku wynikającego z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy 
kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy kolejny dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych. 

§6 

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i terminach, 
jeżeli Wykonawca bez racjonalnego usprawiedliwienia: 
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1) nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich 
wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego – w terminie do 30 dni od daty tego pisemnego wezwania; 

2) pomimo uprzednich pisemnych wezwań przez Zamawiającego nie wykonuje swych obowiązków  
z należytą starannością lub narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z umowy – w terminie 
do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu. 

2. Niezależnie od wskazanych wyżej okoliczności Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia  
od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

§7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wymienionych w ust. 2. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć: 
1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminów realizacji określonych w §2 – w takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wyrażenia zgody na odpowiednią zmianę terminu.  
2) zmian personalnych, przy czym wniosek o takie zmiany musi być uzasadniony przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmiany personalne 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same jak kwalifikacje 
i doświadczenie wymagane na etapie procedury wyboru Wykonawcy w Instrukcji dla Wykonawców. 
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany nie później niż 7 dni przed 
skierowaniem do nadzorowania nowej osoby.  

3) innych postanowień umowy w przypadku: 
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej określonej przepisami prawa, 
c) zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy. 

3. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 mogą nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego złożonego Wykonawcy.  

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu. 
6. Warunkiem dokonania pozostałych zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu do umowy 

jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.  

§ 8 

1. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą  
w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji spory 
wynikające ze stosowania niniejszej umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 – kserokopia Formularza oferty Wykonawcy; 
3) Załącznik nr 3 – kserokopia Informacji dotyczącej posiadanych kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego; 
4) Załącznik nr 4 – Ewidencja czynności Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJACY 

 

__________ 

* zapisy kursywą zostaną zmodyfikowane przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia odpowiednio do właściwości wybranego  
Wykonawcy.  
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