
Wzór umowy 

zawarta w dniu …….. …..........  w Radomiu pomiędzy : 
Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, z siedzibą: 26-600 Radom, 
Pl. Jagielloński 15, 
NIP 796-007-84-47 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym", którego reprezentują: 
Dyrektor – Małgorzata Potocka 
Główna Księgowa - Lidia Czerwińska  

a ................................................................................................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy "Wykonawca”, którą reprezentują 

1. ……………………………………….. 
2. …......................................................... 

§ 1. 
 Przedmiot umowy 

1. Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru budowlanego 
inwestorskiego dla realizacji modernizacji  sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowy i 
budowy sanitariatów i łazienek w budynku Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu. 

2. Nadzór obejmuje etap pierwszy inwestycji tj. zadanie pn. „ Przebudowa wszystkich 
istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych – ETAP I” 

§ 2. 
Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że inspektorem nadzoru w branży budowlanej: 
1) Specjalność konstrukcyjno-budowlana jest ........................................................., 
2) Specjalność instalacji sanitarnych jest ...................................................... 
3) Specjalność instalacji elektrycznych jest .............................................................., 

2. Koordynatorem prac jest ...................................................... który będzie odpowiedzialny 
za organizację, koordynację oraz nadzorowanie prac Zespołu w zgodności z dokumentacją 
projektową i harmonogramem robót. 

3. Wykonawca nie powierzy dokonania czynności prawnej, o której mowa w § 1 osobie 
trzeciej. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania wyżej 
wymienionej pracy na rzecz Zamawiającego oraz zobowiązuje się do opłacania w trakcie 
trwania niniejszej umowy składki na rzecz właściwej co do miejsca zamieszkania, 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

§ 4. 
Termin Realizacji 

1. Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do zakończenia realizacji inwestycji 
(przewidywane zakończenie inwestycji to……………………….) 

2. Przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych nie powoduje wzrostu 
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
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3. Przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych nie wymaga formy aneksu, 
zmieniającej treść umowy.  

§ 5. 
Obowiązki Zamawiającego 

W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) Niezwłocznie po zawarciu Umowy dostarczyć Wykonawcy poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kserokopię umowy z wykonawcą robót budowlanych wraz z 
Harmonogramem i Kosztorysem. 

2) Zawiadomić wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem o zawarciu niniejszej 
Umowy. 

3) Dostarczać na bieżąco wszelkie posiadane informacje mogące mieć związek ze 
świadczonym zamówieniem. 

4) Zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy.  

§ 6. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia nadzoru inwestorskiego określają art. 25 i 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz 
aktualnie obowiązujące przepisy wykonawcze. 

2. Wykonawca będzie nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 
skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Obecność  
na budowie Inspektor nadzoru będzie dokumentował poprzez dokonanie wpisu  
do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru podejmie ponadto odpowiednie działania 
wynikające z pełnionego nadzoru każdorazowo po powiadomieniu o sprawie / problemie 
przez Zamawiającego bądź Wykonawcę w przeciągu 2 godzin, w tym na bieżąco będzie 
reprezentował Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 
1) Zapoznania się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w 

tym z warunkami pozwolenia na budowę. 
2) Zapoznania się z umową Wykonawczą robót budowlanych. 
3) Przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentacji niezbędnych do 

przekazania placu budowy oraz zawiadomienia o rozpoczęciu robót do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i projektanta oraz przekazanie kopii dokumentów z 
datą wpływu. 

4) Rozstrzygania w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem 
Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstających w toku prowadzenia 
robót, a w razie potrzeby zaciągnięcie opinii autora projektu. 

5) Kontroli i weryfikacji stanu realizacji budżetu inwestycji –potwierdzanie faktycznie 
wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. 

6) Sprawowania kontroli, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego, w tym: 
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a)reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz zapisami umowy na wykonanie robót budowlanych; 

b)sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków Inspektora będzie 
należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów 
wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa 
weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

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

d)sprawdzenie i odbiór robót budowlanych (kontrola ilości, wartości oraz 
terminowości ich wykonania); 

e)kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 
właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie 
każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego 
przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie 
stosownego wpisu; 

f)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych 
zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty 
wykonawcy. 

7) Sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów 
(atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów 
prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu 
budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów 
stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” 
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od 
wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz 
technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem 
Inwestora o zaistniałym fakcie. 

8) Czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z 
dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia 
niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób 
powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty -Wykonawca zwraca na to 
uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie 
decyzje. 

9) Sprawdzania prawidłowości i kompletności przedstawionych przez wykonawcę 
dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do 
przeprowadzenia odbiorów. 
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10) Kontroli usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad wpisem do dziennika 
budowy. 

11) Nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zabezpieczeniach 
stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym 
spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane 
będą prace budowlane. 

12) Pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 

13) Pisemnego informowania Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających 
zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających; 

14) Pisemnego informowania Zamawiającego o problemach i możliwych 
nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy 

4. Wykonawca nie ma prawa: 
1) zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających  

z postanowień umownych 
2) wprowadzenia robót uzupełniających, zamiennych, dodatkowych bez akceptacji 

Zamawiającego; 
3) wprowadzania zmian w technologii robót, a w szczególności zmian materiałów bez 

uprzedniej aprobaty Zamawiającego. 

§ 7. 
Cena i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie zgodne ze 
złożoną ofertą. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w 
wysokości: ................... zł brutto (słownie: .................................), w tym obowiązujący 
podatek VAT. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy 
stanowią koszty Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie składanych rachunków 
zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego 

4. Zamawiający przewiduje płatność częściową zatwierdzoną przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokona zapłaty przelewem w terminie do 21 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionego rachunku / faktury do siedziby Zamawiającego na rachunek 
bankowy wskazany na rachunku / fakturze. Strony za datę zapłaty uznają dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 8. 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy upływa wraz z wygaśnięciem okresu gwarancji 
Wykonawcy, o którym mowa w §13 ust. 2 umowy, na zrealizowane roboty budowlane. 

2. W przypadku braku możliwości wykonania określonej czynności nałożonej na 
Wykonawcę  niniejszą umową, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym 
Zamawiającego. 
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§ 9. 
Kary Umowne 

1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z 
następujących tytułów i w podanych wysokościach: z  
1) tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn, za 

które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w w § 7 ust. 2 

2. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze 
wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 20% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w w § 7 ust. 2.  

3. Łączny limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego ze 
wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 2, wynosi 20% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w w § 7 ust. 2. 

4.  Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej 
wartość zastrzeżonych kar.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez 
Zamawiającego z wystawionych przez siebie faktur. 

6.  Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczona zgodnie z 
postanowieniami ust. 5, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy 
Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej 
wystawienia.  

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki 
ustawowe za opóźnienie w zapłacie.  

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Strony ustalają, że adresy do korespondencji są tożsame z adresami wskazanymi w 
komparycji niniejszej Umowy. W przypadku zmiany adresu do korespondencji każda ze 
Stron zobowiązana jest powiadomić drugą o tym fakcie, najpóźniej w przeciągu 7 dni 
kalendarzowych. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu w ustalonym 
terminie wszelka korespondencja przesłana na dotychczasowy adres Strony będzie 
uważana za doręczoną prawidłowo.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej Umowie mają zastosowania obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 11. 
Właściwość sądu 
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Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozpatrywane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12. 
Załączniki do niniejszej Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:  

1. Zapytanie ofertowe 
2. Oferta Wykonawcy 
3. SWZ wraz z załącznikami na roboty budowlane  

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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