
Załącznik nr 4

Umowa nr ………../2018

zawarta w dniu ...................... w Zielonej Górze pomiędzy:

Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra, 

NIP: 973-03-53-336, REGON 001104411

reprezentowanym przez:

Irenę Lew – Dyrektora

przy kontrasygnacie Marzeny Sroka – p.o. Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………

mającym swą siedzibę w: ……………………………………………......……..

zwanym dalej w tekście „Inspektorem Nadzoru”,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inspektora Nadzoru w postępowaniu, została zawarta  

umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający  powierza  a  Inspektor  Nadzoru  przyjmuje  do  wykonania  za  wynagrodzeniem  pełnienie  nadzoru  

inwestorskiego  nad  realizacją  kontraktu  lub  kontraktów w ramach projektu  p.n.:  „Kultury  Europy –  w kulturze  

regionu – II etap” zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  

i „Zakresem zadań Inspektora Nadzoru” stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy (Przedmiot umowy). 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

l Załącznik nr 1- Formularz ofertowy,

lZałącznik nr 5 - Zakres zadań Inspektora Nadzoru.

§ 2

1.  Strony ustalają, że w ramach przedmiotu umowy do obowiązków Inspektora Nadzoru należy przede  

wszystkim wykonywanie nadzoru inwestorskiego wynikającego z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 290 z późn. zm.) i art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o  
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ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.),  jak również  

następujące zadania:

1) nadzór inwestorski w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Umowy;

2) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji;

3) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;

2. Inspektor Nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych 

przewidzianych w umowie z  Wykonawcą robót.  Jeżeli  takie sytuacje wystąpią,  zwiększenie  kosztów musi  być  

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Wyjątkiem od  tej  zasady są  przypadki,  gdy  zaniechanie  wykonania  robót  innych  niż  wymienione  w 

umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

4. Inspektor Nadzoru pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego, działa w imieniu Zamawiającego, który  

jest inwestorem zadania.

5. Inspektor Nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych 

z realizacją niniejszej Umowy.

6. Realizacja zadań Inspektora Nadzoru określonych przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywana  

fazowo:

Etap  1 -  poprzedzający  rozpoczęcie  robót  budowlanych  (do  momentu  podpisania  umowy  na  wykonanie  robót  

budowlanych),

Etap 2 - obejmujący nadzorowanie, koordynację, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość rzeczowo-

finansową (od daty przekazania terenu budowy dla Wykonawcy Robót do daty zakończenia robót),  oraz końcowe 

rozliczenie Projektu i sporządzenie raportu końcowego (od daty zakończenia Robót do daty zatwierdzenia przez 

Zamawiającego raportu końcowego).

7. Zadaniem  Inspektora  Nadzoru  jest  sprawowanie  efektywnego  nadzoru  nad  realizacją  Projektu 

zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych Umową i  uzyskanie zaplanowanych efektów 

użytkowych, finansowych.

8. Inspektor Nadzoru jest w ramach Projektu przedstawicielem Zamawiającego działającym na podstawie i w 

zakresie  umocowania  udzielonego  mu  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  niniejszą  Umową,  obowiązującymi  

przepisami prawa oraz w zakresie wymaganym postanowienia umowy o wykonanie.  

§ 3

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się  

zapłacić Inspektorowi Nadzoru umówione wynagrodzenie w kwocie netto ………………….. plus podatek VAT wg  

obowiązującej stawki (słownie: ……………………………………………….
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2. Na  powyższe  wynagrodzenie  składa  się  wynagrodzenie  częściowe  za  poszczególne  fazy  realizacji  

przedmiotu umowy w następującej wysokości stosownie faz Projektu zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy: Etap 1 –  4% 

przysługującego wynagrodzenia, Etap 2 – 96 %.

3. Określone w § 3 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

4. W trakcie  realizacji  prac  Zamawiający  będzie  wypłacał  Inspektorowi  Nadzoru  wynagrodzenie  częściami  

odpowiednio do etapów Projektu, w ten sposób, że: za Etap 1 po jego zakończeniu; za Etap 2 wynagrodzenie, o  

którym mowa w § 3 ust,  1 i  2,  w równych ratach płatnych na koniec każdego roku kalendarzowego po 48%  

wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie  przysługujące  Inspektorowi  Nadzoru  będzie  płatne  na  rachunek 

…................................................................................w  terminie  14  dni  po  otrzymaniu  przez  Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP:………………

8. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

9. Za nieterminowe płatności faktur Inspektor Nadzoru ma prawo naliczyć odsetki  ustawowe od należności  

pieniężnych.

10. W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w  

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru  

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części przedmiotu umowy.

11. Ewentualna  zmiana  terminu  zakończenia  czynności  nadzoru  objętych  przedmiotem  niniejszej  umowy 

spowodowana  przedłużeniem  czasu  realizacji  inwestycji  w  ramach  Projektu  nie  wpłynie  na  wysokość 

przewidzianego umową wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

§ 4

1. Strony  ustalają  termin  realizacji  zamówienia  na  okres  od  dnia  podpisania  niniejszej  umowy  do  dnia  

zakończenia zadania inwestycyjnego tj. 31 grudnia 2019r. (zakończenie robót budowlanych i instalacyjnych).

§ 5

1. Inspektor  Nadzoru  zapewni  kluczowy  personel  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 

budownictwie w poszczególnych branżach, jak niżej:

◦ Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  budowlanej posiadający  uprawnienia  budowlane  do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej zgodnie z  

przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane  

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
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◦ Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  elektrycznej posiadający  uprawnienia  budowlane  do 

kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające  

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

◦ Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  sanitarnej posiadający  uprawnienia  budowlane  do 

kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  

urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane  

lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  

obowiązujących przepisów,

◦ Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży gazowej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

elektrycznych  i  elektroenergetycznych  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane  lub 

odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  

obowiązujących przepisów

2. Osobą  koordynującą  prace  poszczególnych  branżowych  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  jest  

……………………………………..…………tel.…………….……….…, który będzie odpowiedzialny za realizację prac.

§ 6

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą kary umowne.

2. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od  

umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru,

2) za  każdy  udowodniony  przypadek  niedochowania  należytej  staranności  przy  wykonywaniu  zobowiązań 

wynikających z przedmiotu umowy w wysokości 5% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3  

ust.  1  Umowy,  przy  czym  trzykrotne  udowodnienie  przypadku  niedochowania  należytej  staranności  przy 

wykonywaniu obowiązków przez Inspektora Nadzoru jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy z  

winy leżącej po stronie Inspektora Nadzoru.

3. Zamawiający  zapłaci  Inspektorowi  Nadzoru  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  przez 

którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia  

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 7
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Niezależnie od obciążenia Inspektora Nadzoru karą umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia  

odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie, w jakim wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody jest  

wyższa od wysokości należnej kary umownej.

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a  

także ustawy  - Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby  

Zamawiającego.

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

Stron.

Zamawiający                                                                       Inspektor Nadzoru
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