
Projekt umowy  

 

UMOWA nr …./IV/2022 

 

zawarta w dniu … ………2022 r. w Woskowicach Małych pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 

Namysłów, NIP 752-12-95-792, REGON 000290890, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008951, reprezentowanym przez 

Dyrektora Bartłomieja Orpel, zwanym dalej w Umowie  Zamawiającym, 

a  

………………………………………………….. , zwanym dalej w Umowie  Wykonawcą. 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje  do wykonania następującą usługę: 

  pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych   w 
ramach zadania „Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej 
budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” (dalej zwane: 
„zadaniem”) 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,  

przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy 

czym szczególnym zadaniem Wykonawcy jest dbanie o interes Zamawiającego w realizacji zadania i 

zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zawartych umów 

   

§ 2 

Kwalifikacje Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania określonego  w § 1 niniejszej umowy.  

2. Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się  do działania  

z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz 

zgodnie z etyką zawodową, w sposób zabezpieczający interes Zamawiającego. 

 

§ 3  

Zakres czynności Inspektora nadzoru 



1. Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane                     

i stosownymi przepisami wykonawczymi.  

2. Do podstawowych obowiązków nadzoru inwestorskiego należy: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, w zakresie prowadzenia kontroli 

zgodności jej realizacji z przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów 

budowlanych   i przekazaniu ich do użytku, 

4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, 

5) kontrola usunięcia przez Wykonawcę robót usterek i braków stwierdzonych w czasie 

odbioru robót, 

6) kontrolowanie  rozliczeń wykonywanych robót, 

7) wykonywaniu innych niezbędnych czynności dla prawidłowego przebiegu robót. 

 

§ 4 

Umocowanie wykonawcy 

1. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową jest 

przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót 

wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy bez prawa podpisywania zmian do umowy na 

realizację zadania. 

2. Wykonawca może wydawać polecenie ustnie. Zobowiązany jest potwierdzić je pisemnie 

w formie notatki służbowej. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Żaden zakres robót nie może być zakryty przed odebraniem go przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca dokonuje oceny zgodności i wartości wykonanych robót ze stanem 

rzeczywistym i zawartą umową w zakresie cen za roboty, materiałów i urządzeń 

dostarczonych bezpośrednio przez Wykonawcę robót oraz ma prawo do wstrzymania 

zapłaty za roboty i dostawy niezgodne z programem robót budowlanych i zawartą umową, 

na podstawie sporządzonego protokołu. 

3. Wykonawca kontroluje certyfikaty i jakość materiałów dostarczonych, bądź 

wyprodukowanych przez Wykonawcę robót. 

 

§ 6 

Osobisty udział 



Wykonawca zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na 

czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru. 

 

§ 7 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania swojej pracy innym osobom niż wymienione 

w ofercie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

2. W razie naruszenia postanowienia ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpić ze 

skutkiem natychmiastowym, a czynności podjęte przez nieumocowanego zastępcę 

wywołują skutek tylko po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy, do 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac objętych umową, a w przypadku stwierdzenia wad 

w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

Zakładany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2022. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się  na 

kwotę  ……………..zł brutto ( słownie…………………………….. 

2. ). 

2.    Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.  

3.    Kwota wymieniona w § 9 ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu       

      umowy niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 

1) wartość usługi określonej w przedmiocie umowy, 

2) wszystkie podatki i opłaty, 

3) wszelkie prace towarzyszące, 

4) koszty przejazdów, 

      inne nie wymienione koszty wpływające na ostateczna cenę. 

 

§ 10 

Warunki płatności 

1.  Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN.  

2.  Warunkiem dokonania płatności będzie wykonanie przedmiotu umowy i dokonanie odbioru zadania 

inwestycyjnego przez Zamawiającego, bez usterek i wad.  

3.  Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się 

do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy 

niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dokonane będzie przelewem na numer rachunku 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury. 



5.   Zamawiający oświadcza, że jest nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez stronę, 

zapłaci ona drugiej stronie karę umowną. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie  przedmiotu umowy określonego zgodnie  z § 5 umowy - w 

wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego  w § 6 za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 

wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z winy Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną - do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z należności stwierdzonych 

fakturą Wykonawcy. 

§ 12. 

 Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać tylko 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy odpowiednio do chwili otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na terenie 

budowy bez usprawiedliwienia nieobecności bądź, gdy Wykonawca nie dopełni swych obowiązków 

w sposób rzetelny. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty 

wystąpienia powyższych okoliczności. 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

warunkami umowy, Zamawiający wzywa do zmiany sposobu wykonywania prac, wyznaczając w 

tym celu odpowiedni termin. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie poprawi wadliwie 

wykonanych prac  i nie zmieni sposobu ich wykonywania, Zamawiający może od umowy odstąpić z 

winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od daty upływu wyznaczonego terminu. 

2. W przypadku rażącego naruszania postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

3. Niezależnie od powyższych postanowień stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  

w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający żąda rozwiązań 

niezgodnych z przepisami lub zasadami bezpieczeństwa. 

 



§ 13. 

Pozostałe postanowienia  

1. Integralną część umowy stanowi zaproszenie do składania ofert oraz Oferta Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio 

wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

     Zamawiający:                                                                            Wykonawca: 

 


