
UMOWA 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
CeM-2022/4076/… 

 

 

zawarta w dniu ……………….. r. w Węgorzewie pomiędzy  

Gminą Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, NIP 845-186-28-19,  

REGON 790671308 reprezentowaną przez: 

Burmistrza Węgorzewa – Pana  Krzysztofa  Kołaszewskiego 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Pani Agnieszki Burak 
 

a Wykonawcą: 

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

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

który w dalszej części umowy zwany jest „Inspektorem”  
 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Inspektor przyjmuje obowiązek pełnienia nadzoru Inwestorskiego, 

nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Renowacja elewacji budynku ul. Plac Wolności 13  

w Węgorzewie”, w zakresie:  

1. Reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli prawidłowości 

wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności  

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

2. Sprawdzania, jakości wykonywanych robót. 

3. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych. 

4. Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. 

5. Potwierdzanie usunięcia wad, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

robót. 

6. Informowanie Zamawiającego o postępach prac i wszelkich okolicznościach, które 

mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 

7. Inspektor zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych. 

§ 2 

Inspektor oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane: 

− w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia 

budowlane nr ewidencyjny  …………………….. 

− Inspektor oświadcza, że jest Członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa w Olsztynie nr ewidencyjny ……………………… 

− Inspektor oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia oraz doświadczenie przy 

prowadzeniu nadzoru inwestycyjnego przy robotach instalacyjnych. 

 

 

 



 

§ 3 

1. Nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy Inspektor będzie pełnił  

od dnia rozpoczęcia robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego określonego 

w § 1 , do dnia ich zakończenia. 

2. Ustala się terminy:  

- rozpoczęcia robót –  z datą podpisania niniejszej umowy, 

- zakończenia robót –  z dniem potwierdzenia końcowego odbioru robót  

   remontowo-budowlanych bez zastrzeżeń. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora należy pełny zakres czynności określonych 

w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 

1202, 1276, 1496, 1669, 2245). 

 

§ 5 

Inspektor jest w granicach określonych niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego na 

terenie prac montażowo – instalacyjnych. 

 

§ 6 

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor powinien niezwłocznie 

zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy. 

2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydawania 

Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo 

lub zabezpieczenie przed awarią, to po otrzymaniu informacji Zamawiający upoważni 

Inspektora do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika 

budowy w jego imieniu. 

§ 7 

1. Zamawiający wypłaci Inspektorowi wynagrodzenie za pełniony nadzór zgodnie  

z niniejszą umową w wysokości: 

a) ……………… brutto (słownie: ……………………………………………………zł brutto)  

po zakończeniu pełnienia nadzoru inwestorskiego na podstawie wystawionej przez 

niego faktury. 

2. Podstawę do wystawienia przez Inspektora faktury stanowić będzie podpisany przez 

obie strony protokół zakończenia pełnienia nadzoru. 

3. Fakturę należy wystawić na adres: 

Gmina Węgorzewo 

ul. Zamkowa 3 

11-600 Węgorzewo 

NIP  845-18-62-819, Regon 790671308 
4. Faktura zostanie opłacona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
5. Inspektor wyraża zgodę na potrącenie z faktur kar umownych. 

 

 

 

 

 

§ 8 



Do koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza się ze strony 

Inspektora: 

− ………………………………. 

a ze strony Zamawiającego: 

− Magdalena Siołkowska – przedstawiciel Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o.  

 

§ 9 

1. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora, 

Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej 

wysokości. 

2. Inspektor potwierdza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

na kwotę 50 000 € Kopia polisy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Inspektor zobowiązany jest do stawienia się w ciągu 24 godzin od wezwania w miejscu 

wyznaczonym przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego. Za każde niestawienie się 

Inspektora w wyznaczonym przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego miejscu  

i terminie, naliczane będą kary umowne w wysokości 2 % wartości brutto umowy. 

4. W przypadku dwukrotnego niezastosowania się do wezwania Wykonawcy robót  

lub Zamawiającego w celu wykonania obowiązków, o których mowa w § 1 Zamawiający 

ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  

za które odpowiedzialność ponosi Inspektor, zobowiązany on będzie do zapłaty kary 

umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

 

§ 10 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej i zgody obydwu stron pod rygorem 

nieważności. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Budowlanego. 

§ 13 

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 – ech jednobrzmiących egzemplarzach po:  

- 2 egz. dla Zamawiającego 

- 1 egz. dla Inspektora 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                        INSPEKTOR 
 


