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PT.0250…. 

UMOWA nr   /2017 

o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 

 
w dniu ……………… 2017 roku w Poznaniu, zawarta pomiędzy: 
 
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  
z siedzibą: 
61 – 248 Poznań ul. Bobrzańska 6a 
NIP:   778–13–43–401, REGON: 631276370 
reprezentowaną przez: 
mł. bryg. mgr inż. Jacka Michalaka - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
………. 
reprezentowanym przez: 
………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
łącznie dalej zwanymi „Stronami” 
 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pełnienia kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją całego zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania 
i odbioru robót budowlanych pn. „Budowa nowej strażnicy Jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 
4 KM PSP w Poznaniu – PT.2370.6.2016” zgodnie z: 

1) wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  publicznego udzielanego z 
wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi pełnienia kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, z dnia 17 lutego 2017 roku, 

2) wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ………….. roku, 
3) ofertą Wykonawcy na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi przy budowie nowej strażnicy Jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 4 KM 
PSP w Poznaniu” z dnia ……………. r. stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, 

4) dokumentacją techniczną opisującą przedmiot zamówienia, stanowiącą załącznik  
nr 1 do umowy, 

5) wiedzą techniczną i wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), 

6) postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Przedmiot umowy będzie wykonywany na terenie przyszłej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 
nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. ………………… 

 
§ 2 

1. Strony określają termin: 
1) rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nastąpi z dniem podpisania niniejszej 

umowy,  
2) zakończenia usługi nadzoru: do czasu całkowitego zakończenia przedmiotowego procesu 

budowlanego i wywiązania się przez Wykonawcę ze wszystkich postanowień umowy 
z nim zawartej, co zostanie potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 
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2. Strony ustalają, iż termin realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 pkt 2 może 
zostać przedłużony do czasu całkowitego rozliczenia finansowego przedmiotu inwestycji. 
3. Strony umowy uzgadniają, iż pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w przypadku 
przedłużenia czasu faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych opisanych  
w paragrafie 1 ust 1 umowy, nastąpi bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych 
kosztów z tego tytułu. 
4. Zamawiający na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi w 1 egz. 
następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót, 
2) specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót, 
3) przedmiar robót 
4) w ciągu 7 dni po podpisaniu z Wykonawcą robót budowlanych: umowę na roboty 

budowlane, kosztorys ofertowy (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).  
 

§ 3 
1. Zamawiający oświadcza, że: 

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomością określoną w § 1 ust. 2 umowy, 
2) przysługuje mu prawo do korzystania z dokumentacji technicznej, na podstawie której 

będzie realizowany przedmiot umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy określonym 
w § 1 niniejszej umowy, 

2) zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, 
3) otrzymał od Zamawiającego dokumentację techniczną, określoną w paragrafie 2 ust.  

4 pkt 1, 2 i 3. 
4) zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy z najwyższą 

starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie 
prac, za pomocą osób posiadających odpowiednie doświadczenie i stosowne uprawnienia. 

 
§ 4 

1. Zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje roboty wymagające uprawnień 
budowlanych w specjalnościach: 

1) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi, 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, 

3)  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi 
związanymi z obiektem budowlanym, 

2. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór wykonywać zgodnie z projektem, 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej                                   
i postanowieniami umowy. 
3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie zadań inspektora nadzoru 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tj. m.in.: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;  

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;  

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez sprawdzanie pod względem 
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merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych złożonych przez Wykonawcę 
robót.  

4. Do zadań Wykonawcy należy również: 
1) nadzór nad bieżącymi czynnościami formalnymi związanymi z realizacją inwestycji, 
2) współpraca z Zamawiającym przy zatwierdzaniu harmonogramu rzeczowo finansowego, 
3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji. 
4) niezwłoczne rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i formalnych wynikających 

w trakcie realizacji inwestycji,  
5) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów  
o próbach i badaniach, wpisach o dowodach dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie, 

6) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, 
gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną 
niezgodność z projektem, 

7) kontrola ilości i terminowości wykonania robót, 
8) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej branży elektrycznej  

i budowlano-montażowej wraz z inwentaryzacją powykonawczą obiektu i sieci 
zewnętrznych zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej oraz potwierdzenie tego faktu podpisem – jeżeli jest wymagana 
przepisami prawa, 

9) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, w tym atestów, aprobat 
technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz potwierdzenie tego faktu podpisem, 

10) skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia  
na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, 

11) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a wykonawcą robót budowlano-montażowych, wyłonionym po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego w zakresie realizacji robót objętych projektami budowlanymi 

12) dokonywanie rozliczeń merytorycznych i finansowych wykonanych prac w imieniu 
Zamawiającego zgodnie z właściwymi ustawami tj. ustawą – Prawo zamówień publicznych 
i innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zamówieniach publicznych, 

13) inne zadania wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  publicznego 
udzielanego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi pełnienia 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania wskazane w § 1 ust. 1 pkt 
1 umowy. 

5. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wyznaczy spośród inspektorów nadzoru 
koordynatora wszystkich inspektorów nadzoru działających w procesie budowlanym  
tj. inspektora wiodącego. Do obowiązków Inspektora w ramach czynności koordynatora należy 
uzgadnianie wspólnego stanowiska wszystkich działających inspektorów nadzoru  
i prezentowanie tego stanowiska Zamawiającemu, a także reprezentowanie Zamawiającego  
i współdziałających inspektorów nadzoru wobec wykonawcy robót. Strony ustalają,  
że funkcje inspektora wiodącego pełnił będzie ……….. 
6. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. 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. 
7. Wykonawca ma obowiązek dokonania rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych 
robót i przedłożenia go Zamawiającemu na dzień ich odbioru częściowego oraz końcowego. W 
ramach tych obowiązków Inspektor obowiązany jest potwierdzić wykonanie robót  
na protokole odbioru częściowego i końcowego oraz sprawdzić prawidłowość zestawienia 
wartości wykonanych robót, dołączonego do faktury za wykonane roboty budowlane. 
8. Wykonawca odpowiada za rzetelne i terminowe wykonanie zadania i ma obowiązek 
zawiadomić Zamawiającego o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach  
co do sposobu wykonywania dzieła budowlanego i opóźnieniach w realizacji inwestycji. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa, w okresie gwarancji i rękojmi, w komisjach 
powołanych do stwierdzenia ewentualnych wad nadzorowanych robót oraz w trakcie napraw 
ujawnionych wad. 

 
§5 

1. Osobą reprezentującą Wykonawcę w trakcie realizacji umowy jest …………. - …….. 

2. Osobami reprezentującymi Zamawiającego w trakcie realizacji umowy są:  
 
1) bryg. Wojciech Mazur – Zastępca Komendanta Miejskiego, 
2) st. kpt. Robert Natunewicz – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego, 
3) kpt. Paweł Guzik – Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego. 

 
§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu: 
1) funkcję inspektora nadzoru w zakresie  ………………. pełnić będzie …………………… - 

tel.: …………..posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ……………. nr ……. z 
dnia ………….. r. wydane przez ………….. oraz posiadający zaświadczenie Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr ………….. z dnia …………..r. ważne do dnia ………….. r. 
potwierdzające przynależność do PIIB, posiadającego ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, 

2) funkcję inspektora nadzoru w zakresie  ………………. pełnić będzie …………………… - 
tel.: …………..posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ……………. nr ……. z 
dnia ………….. r. wydane przez ………….. oraz posiadający zaświadczenie Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr ………….. z dnia …………..r. ważne do dnia ………….. r. 
potwierdzające przynależność do PIIB, posiadającego ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, 

3) funkcję inspektora nadzoru w zakresie  ………………. pełnić będzie …………………… - 
tel.: …………..posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ……………. nr ……. z 
dnia ………….. r. wydane przez ………….. oraz posiadający zaświadczenie Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr ………….. z dnia …………..r. ważne do dnia ………….. r. 
potwierdzające przynależność do PIIB, posiadającego ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, 

2. Zaświadczenia wymienione w ust. 1 są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej 
integralną część. 

 
§ 7 

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają na podstawie oraz w granicach określonych 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 
2. Wykonawca oświadcza, że Inspektorzy nadzoru inwestorskiego posiadają uprawnienia  
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie zgodnym  
z nadzorowanym przedmiotem umowy i stosowny aktualny wpis na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
 

§ 8 
1. Za wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą, które jest stałe i ostateczne. 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu 
umowy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, nie podlega zmianom waloryzacyjnym  
oraz podatkowym. 
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
- brutto ……………………. 
Wykonawca oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT. 
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty przelewem faktury w terminie 30 dni od daty jej 
doręczenia po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1  niniejszej umowy tj. po wykonaniu usługi 
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nadzoru stwierdzonym protokołem podpisanym bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron, z zastrzeżeniem zmian wynikających z § 2 ust. 2. Datą spełnienia świadczenia jest data 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz warunkami 
technicznymi terenu i zakresem robót. 

 
§ 9 

1. Strony postanawiają, iż kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, określonego  
w § 8 ust. 4 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, określonego w § 8 ust. 4 niniejszej 
umowy, 

c) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, określonego w § 8 ust. 4 niniejszej 
umowy. 

2) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 4 niniejszej umowy,  
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z wyjątkiem odstąpienia  
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie części 
przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych określonych w niniejszym artykule 
z wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 4 niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym 
poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o takim naliczeniu. 
4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający wezwie 
na piśmie Wykonawcy do prawidłowego wykonania obowiązków w terminie wskazanym w 
wezwaniu przedstawiającym dotychczasowe nieprawidłowości. W przypadku niezastosowania 
się Wykonawcy do wezwania, Zamawiający odstąpi od umowy w ciągu 7 dni od terminu 
wyznaczonego w wezwaniu, w tym przypadku Wykonawcy przysługuje prawo  
do otrzymania wynagrodzenia z tytułu dotychczas wykonanej usługi w wysokości poniesionych 
nakładów, a Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi 
na koszt Wykonawcy. 

 

 
§ 10 

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania się wzajemnie o wszelkich 
zmianach swego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub 
likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki 
Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
3. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana  
z realizacją niniejszej umowy formułowana będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być 
kierowana na niżej podane adresy i numery faksów: 
dla Zamawiającego: 
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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
ul. Bobrzańska 6a, 61 – 248 Poznań 
telefon: 61 22 20 300  fax: 61 22 20 315 
e-mail: strazpozarna@kmpsp.poznan.pl 
dla Wykonawcy: 
……………………………………………. 
4. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany 
niniejszej umowy, może być dokonywana przez Stronę, której zmiana dotyczy i staje się 
skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego.  
 

 
Zamawiający      Wykonawca 

 


