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WZÓR UMOWY  
 

U M O W A  NR …….. /2018 
zawarta w dniu ………………2018r. w Ostrowi Maz. 

 

pomiędzy: 
 Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową “NASZ DOM” w Ostrowi Maz.  
ul. Lipowa 4 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 

 1 Prezes Zarządu Jerzy Pawluczuk 

 2 Zastępca prezesa Józef Marek Jastrzębski  
 
a,       
  

NIP                              REGON    

 
zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
 1.  

 

 
§1 

 
1.    Zleceniodawca  zleca  a  Inspektor  Nadzoru  przyjmuje na siebie  obowiązek pełnienia w  

pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi  w zakresie 
…………………………………………………………………………………………………
przy realizacji  inwestycji  pod  nazwą :……………………………………………………… 

zlokalizowanej  w ....................................................................................................................... 
realizowanej  na  podstawie  decyzji  pozwolenia na budowę  Nr ............................................ 
wydanej  przez ........................................................................................................................... 
w  dniu ....................................2017....r. 

2.   Wykonawcą  robót  będzie  firma  ........................................................................... zgodnie   
       z   zawartą  Umową  o  roboty  budowlane  z  dnia  .......................2018r.  
       Termin  rozpoczęcia  robót  ustalony  został  na ........................................2018r. 

a  ich  zakończenie  na  …………….2020r. 
 

§2 
 

1.   Inspektor  Nadzoru  oświadcza , że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia   
budowlane    Nr  ...................................z  dnia  ................................ do  kierowania  robotami  
budowlanymi    w  specjalności ................................................................................................   
................................................................................................................................................... 
wydane  przez   ....................................................................................................... 

2.    Inspektor Nadzoru  oświadcza , że jest członkiem  ................................Okręgowej 
Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  ............................. nr  członkowski  .............................. 

 
§3 

 Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: 

1. doradztwo w uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac dogodnego dla Zleceniodawcy i 
jednocześnie realnego do przeprowadzenia dla Generalnego Wykonawcy, 
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2.        kontrola zgodności realizacji robót budowlanych  z dokumentacją projektową i sztuką  
 budowlaną, 

3.        doradztwo oraz opiniowanie wyboru rozwiązań projektowych optymalnych dla 
 Zleceniodawcy (jeżeli zaistnieją wariantowe rozwiązania), 

4.        reprezentowanie interesów Zleceniodawcy przed organami administracji państwowej  
 i samorządowej, gestorami sieci, a także przed wszystkimi uczestnikami procesu 
 budowlanego,  

5.         wykonanie czynności administracyjnych wstępnych takich jak: przygotowanie  
 i złożenie we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosku dotyczącego 
 zgłoszenia przyjęcia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

6.         nadzór nad organizacją zaplecza placu budowy, 
7.         protokolarne przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, 
8.        sprawdzenie i zaopiniowanie otrzymanego od Generalnego Wykonawcy planu 

 Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i planu organizacji robót budowlano-montażowych, 
9.         kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami w ramach realizacji 

 Przedmiotu Umowy (m.in. roboty budowlane, drogowe), w szczególności zgodnie z 
 przepisami ustawy - Prawo budowlane, 

10. reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie, a w szczególności sprawowanie kontroli 
 nad zgodnością wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
 decyzjami o pozwoleniu na budowę, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
 technicznej, obowiązującymi normami, przepisami, w tym BHP, p.poż., technicznymi 
 warunkami  wykonania robót i uzgodnieniami dokonanymi ze Zleceniodawcą w 
 czasie realizacji Umowy, w szczególności sprawdzanie jakości  wykonywanych 
 robót, używanych materiałów budowlanych, a także zapobieganie używania 
 materiałów budowlanych wadliwych i/lub nie posiadających odpowiednich 
 atestów/dopuszczeń, 

11. bieżące informowanie Zleceniodawcy o przebiegu realizacji robót budowlanych, 
12. prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych na budowie, na których obecni 

 będą przedstawiciele Inspektora Nadzoru, Generalnego Wykonawcy oraz 
 Zleceniodawcy.  Narady koordynacyjne będą odbywać się w dniach i godzinach 
 ustalonych w terminie  późniejszym, 

13. przeprowadzanie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających  
 i ulegających zakryciu (łącznie z robotami dodatkowymi – nie ujętymi w dokumentacji), 

14. prowadzenie dokumentacji fotograficznej Przedmiotu Umowy, 
 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 

15. opracowywanie i przekazywanie Zleceniodawcy miesięcznych sprawozdań rzeczowych z  
  wykonanego w tym okresie zakresu robót budowlanych, 

16. potwierdzanie przez właściwych inspektorów stanu zaawansowania robót budowlano-
 montażowych w danym miesiącu rozliczeniowym jako podstawy do wystawienie  
 faktury przez Generalnego Wykonawcę, 

17. informowanie Zleceniodawcy o zagrożeniach w harmonogramie wykonywanych prac, 
18. odbiór elementów budowy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania  

 i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (WTWiORB-M) i normami branżowymi, 
19. opiniowanie na rzecz Zleceniodawcy propozycji wykonania robót zamiennych lub 

 rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
 mających na celu usprawnienie realizacji inwestycji i obniżenie kosztów, jednakże bez 
 zmniejszenia wartości technicznej, użytkowej i estetycznej inwestycji, 

20. kontrola nad porządkiem na placu budowy i przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż, 
21. wydawanie Kierownikowi Budowy (potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub 

 notatką służbową) poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
 wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów   
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 zakrytych,  oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
 budowlanych,  dowodów  dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
 wyrobów     budowlanych  oraz  urządzeń technicznych, 

22. wymaganie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź 
 ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
 budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
 spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub z wydanymi pozwoleniami i 
 „sztuką budowlaną”, 

23. żądanie od Kierownika Budowy lub podwykonawców koniecznych opinii i odbiorów 
 technicznych niezbędnych przy wykonywaniu robót, a w szczególności  
       w okolicznościach prowadzenia budowy niezgodnie z projektem, specyfikacją  
 techniczną,  wydanymi warunkami, 

24. ingerowanie w wybór zastosowanych materiałów budowlanych w wypadku nie 
 zastosowania wg. projektu lub ustaleń umownych,  

25. pozyskanie od uczestników biorących udział w realizacji przedmiotowego 
 przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz weryfikacja wymaganej kompletnej dokumentacji 
 wykonawczej, powykonawczej i odbiorowej, operacyjnej (instrukcje obsługi, DTR 
 urządzeń) i techniczno-prawnej (atesty, certyfikaty itp.) oraz przekazanie jej 
 Zleceniodawcy w formie uporządkowanej branżami (np. segregatory z certyfikatami z 
 betoniarni, stalowni itp.), 

26. przygotowanie materiałów do odbioru końcowego, powiadomienie wszystkich 
 uczestników zadania inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego oraz udział w 
 dokonaniu odbioru końcowego budowlanego, 

27. sprawowanie kontroli nad prawidłowym usunięciem wad i usterek odbiorowych pod  
          względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym, 
 warunkami  pozwolenia na budowę oraz Prawem budowlanym, normami polskimi 
 obowiązującymi   przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz dokonanymi 
 uzgodnieniami, 

28. wykonanie wszelkich innych zadań przewidzianych przez obowiązujące przepisy  
       i Prawo budowlane dla inspektora nadzoru niewymienionych powyżej, 

29. weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Generalnego   
         Wykonawcę, 

30. nadzór nad procedurą zgłaszania inwestycji do odbioru,  
31. udział w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione urzędy w trakcie budowy , 
32. udział w pracach powołanych komisji odbioru robót od Generalnego Wykonawcy, 
33. kontrolowanie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
34. udział w przygotowaniu oraz wykonaniu formalności związanych z otrzymaniem przez   

 Zleceniodawcę prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu i innych uzgodnień  
 podczas realizacji Inwestycji, 

35. końcowe rozliczenie wykonanych prac. 
36        Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę,  
            posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe  
            w  przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków . 
37        ustanowieniu  zastępcy  oraz o przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie   
            Inspektor   Nadzoru  jest  zobowiązany powiadomić  pisemnie  Zleceniodawcę. 

 



 4 

 
 
 
 

§4 
 
1. Jeżeli  w  okresie   realizacji  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  

dodatkowych  nieprzewidzianych  w  Umowie  z  Wykonawcą, to  Inspektor  Nadzoru  
powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Zleceniodawcę  celem  podjęcia  decyzji, co do   
ich  zlecenia  Wykonawcy. 

2. Bez  zgody  Zleceniodawcy  Inspektor  Nadzoru  nie  jest  upoważniony  do  wydania  
Wykonawcy  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych. 

3. Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  do  przedstawiania  Zleceniodawcy  swojej  opinii  w  
sprawie  możliwości  wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez  
Wykonawcę.  Bez  osobnego  upoważnienia  Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do 
podejmowania decyzji w tych sprawach. 

§5 
 
1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru określa się w  kwocie  

...................................zł  (  słownie .......................................................................) plus  
podatek  VAT ,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą . 

2. W  przypadku  zmniejszenia  zakresu  robót objętych nadzorem,  z  przyczyn  niezależnych 
od Zleceniodawcy, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone 
proporcjonalnie do  wartości niezrealizowanych robót. 

3. Wynagrodzenie  Inspektora  Nadzoru  o    którym  mowa  w  § 5 p. 1  będzie  płatne  w  
transzach miesięcznych w terminie 14 dni  od  daty  wystawienia  faktury  przez  Inspektora  
Nadzoru  w  ostatnim  dniu  roboczym  miesiąca  przelewem  na  rachunek  bankowy  
wskazany  w  fakturze . 

4. Wysokość  wynagrodzenia w każdym  miesiącu  określa  się  jako  iloraz  wynagrodzenia   i  
liczby  miesięcy  założonego  okresu  wykonywania  robót  budowlanych . 

5. W przypadku  niedotrzymania  terminu  o  którym  mowa w  § 1 p. 2, z  przyczyn  
niezależnych od Inspektora Nadzoru o  więcej  niż  30  dni  w  stosunku do  zakładanego  
okresu  realizacji  inwestycji ,  Inspektorowi  Nadzoru  za  każdy  dodatkowy  rozpoczęty  
miesiąc  pełnienia  jego  funkcji  przysługiwać  będzie dodatkowo wynagrodzenie  w  
wysokości  określonej  w  § 5  p.  4  począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w 
którym zgodnie z § 1 niniejszej umowy ustalono termin zakończenia budowy. 

 
§6 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Inspektor zapłaci kary  
     umowne 
 Zamawiającemu: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
    odpowiedzialność ponosi Wykonawca 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego  
    w   § 5 ust. 1. 
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego pełnienienia nadzoru przez   
     Wykonawcę w szczególności nie wywiązywania się z obowiązków wymienionych  
     w   § 3    niniejszej umowy w tym również odbiór robót o parametrach niezgodnych z  
     dokumentacją techniczną lub obowiązującymi przepisami prawa w wysokości 50%     
     wynagrodzenia całkowitego brutto  określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający poinformuje na  
     piśmie Wykonawcę o stwierdzonym   fakcie niewłaściwego pełnienia nadzoru 
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    . 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
    przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 
    cywilnego 

§7 
 
Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego wykonania zlecenia  Inspektora  Nadzoru 
Zleceniodawca  poniesie  szkodę, to  Inspektor Nadzoru zobowiązuje  się  pokryć  tę  szkodę  w  
pełnej  wysokości. 

§8 
 
1. Inspektor  Nadzoru  może  odstąpić  od  niniejszej  Umowy  w  wypadku, jeżeli  roboty nie 

zostaną  rozpoczęte  w terminie 30 dni  od  daty  wskazanej  w  §1 p. 2  lub  w  wypadku  
zaistnienia  przerwy  w  robotach  trwającej  ponad  60 dni  z  przyczyn  od  niego  
niezależnych . 

2. Zleceniodawca  może  odstąpić   od  umowy   w  przypadku  wykonywania  umowy  przez  
Inspektora  Nadzoru  w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami, lub w 
przypadku niezgodności  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy. 

 
§9 

 
W  sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu  
cywilnego. 

§10 
 
Sprawy  sporne  wynikłe  z  realizacji niniejszej  umowy,  których  strony nie rozwiążą 
polubownie,  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo  dla  miejsca  położenia  inwestycji. 
 

§11 
 
Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  dla  swojej  ważności  wymagają zachowania formy 
pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 
 

§12 
 
Niniejszą umowę  sporządzono  w  ................  jednobrzmiących  egzemplarzach po  ............  dla  
każdej  ze  stron. 
 
 
Inspektor  Nadzoru                                                                    Zleceniodawca 
 
 
 
...........................................................................            .............................................................. 
 


