
Umowa Nr

W dnlu ''''''''.'..' ' ' ' '''2Q16 r' W Kłobucku, pomiędzy Gminą Kłobuck reprezentowaną przez Burmistrza
Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego' ZWaną W treŚci umowy ,,lnwestorem'' z jednej strony, a

''''''.'''' ZWanym w treści Umowy "lnspektorem''' zdrugiej strony' Zawarta została umowa
o następującej treści:

s1
Przedmiot umowy

lnwestor Zleca, a lnspektor zobowiązuje się do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (W

rozumieniu przepisÓw prawa bUdowlanego), przy realizacji robÓt budowlanych W ramach inwestycji pn:

''Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa w m. Łobodno _ gm. Kłobuck, wraz z
wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno - spońowego i przyłącza kanału
sanitarnego dla budynku gospodarczego."

s2
Termin wykonania umowy

1' strony usialają następujące terminy pracy inspektora:
1) termin rozpoczęcia: od dnia rozpoczęcia budowy' ktÓre na dzień podpisania umowy przewidu.]e Się na

dzień 04'04.2016 r',
2) planowany termin Zakończenia' 04'07 '2016 r'

2' Zmianyterminu wykonania umowy nie powodUją konieczności sporządzenia stosownego aneksu'

s3
obowiązki lns pektora

1' lnspektor pełniąc czynnoŚci inspektora nadzaru dzała na rzecz lnwestora Zgodnie Z przepisami ustawy
Prawo budowlane

2' lnspektor ponosi wobec lnwestora odpowiedz jalność za wyrządzenie Szkody będącej normalnym
następstwem nienalezytego Wykonania czynności określonych niniejsZą umoWą, ocenianego
W granicach przewidzianych dla starannego Wykonania UmÓW, z UWzględnieniem profesjonalnego
charakteru wykonywanych obowiązkÓw'

3' Strony ustalają, Źe do szczegÓłowych obowiązków lnspektora naleŹy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

admin istracyjnym i;

2) bieŻące informowanie Zamaw]ającego o Wszelkich zdarzeniach lub ryzykach' jakie zdaniem
lnspektora mogą mieĆ wpływ na realizację lnwestycji lub jej przyszłą eksploatację;

3) biezące sprawdzanie cZy Wykonawca dZlała Zgodnle z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi
w związku z realizaqą lnwestycji oraz zgodnie Z umową o roboty budowlane, a w przypadkach
koniecznych podejmowanie działań korygujących lub innych działań zabezpieczających interes
Zamawiającego a moŻliwych do zrealizowania przeZ lnspektora Nadzoru;

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych prac budowlano - montazowych
pod kątem przestrzegania WarUnkóW technicznych Wykonania prac budowlanych W celu Zapewnienia
Wymaganej jakoŚci prac W trakcie całego okresu realizacji robÓt;

5) dokonywanie czynnoŚci odbioróW częściowych i odbioru końcowego (W tym przeglądu technicznego
przed odbiorem) inwestycji określonej w umowie z Wykonawcą' w tym sprawdzenie i Weryfikacja
dokUmentÓW odbiorowych' spisanie protokołu odbioru;

6) przedstawienie lnwestorowi rozliczenia inwestycji po .jej zakończeniu;
7) dokonywanie przeglądÓW i odbiorÓW prac koniecznych do usunięcia wad i usterek W okresie gwaranc]i

lub rękojmi'

s4
Pozostałe obowiązki lnspektora

1' Niezaleznie od obowiązkÓW Wymienionych W poprzedzających paragrafach umowy lnspektor przy]mU]e
na siebie między innymi następUjące obowiązki:

1) zapoznania Się Z dokumentacją budowlaną pow erzonego zadan ia inwestycyjnego' W tym z Waru nkami
ZgłoSZenla olaz wa'unkami terenowym''

2) zapoznan|e się Z terenem inwestycji,
3) Sprawowanie kontroli W Zakresie niezbędnym do zabezpieczenia ]nteresÓW Zamawia.jącego' w tym:

a) kontrola praw dłowości prowadzen]a dziennlka budowy i dokonywania W nim WpisÓW stwierdzających
wszystkie okoliczności mające Znaczenie dla oceny Właściwego Wykonan a robÓt W tym szczegÓlnie
jakoŚci' W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek biezącego
przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego Zapisu,

b) potwierdzanle faktycznie wykonanych robÓt oraz usunięcia Wad, a takze końcowe rozliczenie
finansoWe lLościowe bUdowy'

c) kontrola prawldłowoŚci zafakturowania Wykonanych robÓt'
d) Skomp etowanie dokumentacji budowy i]ej przekazanie zamawiającemu przed odbiorem końcowym;

4) rozstrzyganie w porozumien1u Z kierownlkiem bUdowy przedstawicie em Zamawiającego Wątpl]Wości
natury technicznej powstałych W toku Wykonywania robÓt' zaslęgając W raz e potrzeby op]nii autora
projektu budowlanego,

5) bran e Udziału W naradach koordynacy]nych budowy Wed|e potrzeby wskazanej przez nwestora.



6) sprawdzanie posiadanja 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 tez w razie zastrzeŻeń dotyczących ''jakoŚci'' wyrobu przewidZianego
do wbudowania' Wykonawca ma obowiązek Wstrzymania robót iŻądania od Wykonawcy robót
budoWlanych odpoWiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ''Wadliwego'
materiałU Z rÓWnoczesnym powiadomieniem lnWestora o zaistniałym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu Wbudowania materiałÓW iWyrobÓW n ied op uszczon ych do
stosowania W budownictwie lub niewiadomego pochodzenia' W przypadku stwierdzenia nieŻgodności
Wykonywania robÓt budoWlanych Z dokUmentacją techn iczną n ieprawidłowości procesóW
technologicznych, uzycia niewłaŚciwych materiałÓW, Wad W Wykonywaniu lUb prowadzeniu robÓt w
sposÓb powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty' dokonuje odpowiednich WpisÓW W

dzienniku budowy do wstrzymania robÓt Włącznie informując o tym fakcie Zamawiającego i kierownika
budowy;

8) sprawdzanie kompletności przedsiawionych przez wykonawcę dokumentÓW i zaświadczeń Wymaganych
przez Zamawiąącego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;

9) branie udziału W komisjach powołanych do stwierdzenia Ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i

rękojmi (W tym udzjał w odbiorach gwarancyjnych);
10) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie

bUdowy, przeciwdZiałan ie nieprawidłowoŚciom mogącym spowodować zagrozenia dla osÓb
przebywających na terenie' na ktÓrym realizowane będą prace budowlane;

1 1) pisemne informowanie Zamawia]ącego o problemach i możliwych nieprawidłowoŚciach mogących
powstać W WynikU realizacji przedmiotu Umowy'

s5
Warunki zasFzeżone pŻez lnwestora

1' lnwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac
przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacjioraz postępu robÓt budowlanych na kazdym
etapie Wykonania Umowy' JeŻeli lnwestor zgłosi w tej materii UWag' ]ub Zastrzezenia do lnspektora' na
lnSpektorze będzie ciązył obowiązek zawjadomienia lnwestora niezwłocZnie o zajętym stanowisku'
Względnie o podjętych działaniach.

2' JeŻe|i w okresie realizaqi robÓt ządzie koniecznoŚĆ Wykonania robÓt dodatkowych n ieprzewidzianych
umowązawańąz wykonawcą lnspektor powinjen niezwłocznie zawiadomić o tym lnwestora celem
umozliwienia mu podjęcia decyzji dotyczącej ich zlecenia Wykonawcy.

3' Z zastrzeŻeniem Ust' 4' b,ez zgody lnwestora' lnspektor nie jest upowaŹniony do wydania Wykonawcy
polecenia Wykonania robót dodatkowych Iub zamiennych.

4' lnwestor upowaznia lnSpektora' do udZielenia Wykonawcy zgody na Wykonanie robÓt niezbędnych ze
WzględU na bezpieczeńStwo ludzi lub mienia' jeŹeli sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia decyzji W

tej Sprawie' o zaistniałe.j sytuacji i podjętych decyzjach lnspektor zobowiązany jest powiadomic
niezwłocznie lnWestora'

s6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie lnspektora Za pełnienie czynnoŚci objętych niniejsZą umową Wynosi brutto

' ' ' '. ' '. ' '. zł(słownie: '''.'''''''.'''''''' Złotych )' W tym
podatek VAT W WysokoŚci: '''''''''%, tj': ''''''' Zł' (słownie: zł)
Wynagrodzenie netto wynosl . '. ' ' ' '. ' . ' ' ' '. ' '.zł' (słownie:

.. ..... ...21. ).

2' Nie przewiduje się waloryzacji Wynagrodzenia umownego'
3' Wynagrodzenie okreŚlone w ust' '1 nie moze ulec zmianie bez względu na za]Stniałą sytuację'
4. Wynagrodzenie lnspektora zostanie uregulowane na podstawie jednej faktury wystawionej zgodnie

z postanowieniami niniejszego paragrafu, po rozliczeniu inwestycji.
5' Faktura Za pełnienle funkcji lnspektora będzie realizowana W terminie do 14 dni od daty jej doręczenja

lnwestorowi.
6' NaleŻnośc Wynika]ąca z prawidłowo wystawionej przez lnspektora faktury VAT płatna będzie przelewem na

rachunek bankowy I nspektora.

s7
Kary umowne

1' lnspektor Zobowiązu]e się Zapłacić lnwestorowi karę UmownąZ tytułu rozwiąZan]a umowyWskutek
okoliczności, Za ktÓre od powiedzialnośc ponosi lnspektor W Wysokości 10% Wynagrodzenia umownego.

2' lnwestor ma prawo dochodziĆ odszkodowania uZUpełniającego na Zasadach określonych W Kodeksie
CyWilnym, ]ezeli sZkoda przewyŻszy WysokoŚc Zastrzezonej kary umownej'

s8
Zm iany podmiotowe, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

] ' Prawa l obowiąZk wynikające Z Umowy mogą byc przen]esione na rzecz osÓb trzecich Wyłącznie za
Zgodą obu stron.

2' ]nwestor ma prawo Wypowiedziec umowę W następujących Wypadkach:

1)jezeli lnspektor nie przystąpił do Wykonania obowiązkÓw wynlka]ących z umowy'



l-***or wykonuje swe obowiązki W SposÓb nienaleŹyty i pomimo dodatkowego Wezwania

l lnwestora nie nastąpiła poprawa W wykonaniu tych obowiązkóW'

l s' w razie rczw,'ąZan ia umowy z przyczyn określonych W ust' 2, inspektorowi nie przysłUguje W Stosunku do

I 
'nwestora 

roszczenie o wynagrodzente.
l ą Umowa może zosIaĆ rózwiĘana ze skutkiem natychmiastowym W przypadku, gdy nie dojdzie do

l podpisanla Umowy Z Wykonawcą robÓt budowlano _ montażowych' Sytuacja taka nie daje lnspektorowi

l prawa Żądania Wynagrodzenia lub odszkodowania'
l s' Ewentualna zmiana terminu wykonania robÓt budowlanych nie powoduje konieczności zmiany Umowy'

I se
I Postanowienia końcowe
l l' spory Wynikłe na tle Wykonania niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny Właściwy dla

I zamawlającego'
I z' W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mjały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu

| 
"ywrlnego.l g' Wszelkie Zmiany niniejszej umowy Wymagają pod rygorem niewazności zachowania formy pisemnej.

| ą' Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach' Z ktÓrych jeden otrzymuje lnspektor a
I awa lnwestor.
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