
Zał. Nr 4 UMOWA - projekt 

W dniu …………………………… r. w Bielsku - Białej pomiędzy Beskidzkim 
Hurtem Towarowym S.A., zwanym dalej „Inwestorem” , z siedzibą w Bielsku - Białej 
ul. Wypoczynkowa 78, posługującym się Nr NIP 547-10-59-538, reprezentowanym 
przez: Jan Kuros  - Prezes Zarządu 

a firmą…………………………………………, zwaną dalej „Zleceniobiorcy” z 
siedzibą: ………………………………………………………….., działającą na 
podstawie 
…………………..………………………………………………………………………
………………, NIP: …………………………………….…, REGON: 
……………………………………………………… ……………………., 
reprezentowaną przez: ……………………………………  

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została 
podpisana umowa o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy: 

1. Przedmiotem umowy jest „nadzór inwestorski nad budową hali magazynowo - 
usługowej  i przyłączami na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego SA” przy  
ul. Wypoczynkowej 78 w Bielsku - Białej.  

2. Zakres prac objętych umową:  

2.1. Sprawdzanie i dopuszczanie do realizacji dokumentacji wykonawczej 
opracowanej przez wykonawcę.  

2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym.  

2.3. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej.  

2.4. Sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. § 2 Terminy realizacji 

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie zrealizowany w terminie do 
…………………. 

§ 3 Płatności 

1. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie 
materiały i środki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a także 
za sprawdzenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Zleceniobiorca otrzyma  



łącznie sumę : ……………………………………………………………………….. zł 
(słownie: …………………………………….……… złotych) + podatku VAT. 

2. Zleceniobiorca będzie wystawiał faktury nie częściej niż raz w miesiącu, 
potwierdzone przez przedstawiciela Inwestora.  

3. Podstawą rozliczenia będzie rozliczenie finansowe Inwestora z wykonawcą robót 
budowlanych.  

4. Wartość miesięcznego wynagrodzenia będzie proporcjonalna do wykonanych robót 
budowlanych.  

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie 
obiektu budowlanego.  

6. Zapłata nastąpi na podstawie faktur VAT, po potwierdzeniu prawidłowości danych 
zamieszczonych na fakturze, w terminie 14 dni od daty złożenia na konto 
Zleceniobiorcy 
nr……………………………………………………………………………………….. 

§ 4 Prawa i obowiązki Inwestora i Zleceniobiorcy 

1. Do praw i obowiązków Inwestora należy: 1.1. Zapłata za wykonaną usługę. 1.2. 
Kontrola pracy Inspektorów Nadzoru 1.3. Powołanie komisji do odbioru końcowego 
2. Do praw i obowiązków Zleceniobiorcy należy: 2.1. Pełnienie nadzoru zgodnie z 
umową, normami, projektem budowlanym, oraz obowiązującymi przepisami a 
zwłaszcza z Prawem Budowlanym. 2.2. Branie udziału w naradach koordynacyjnych 
związanych z realizacją nadzorowanych robót. 2.3. Dojazd i pobyt na placu budowy 
(nadzór) min dwa razy w tygodniu. 2.4. Informowanie inwestora na bieżąco o 
postępach w realizacji robót stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w 
realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu robót 
i umowy. 2.5. Akceptacja wyrobów budowlanych przed wbudowaniem przez 
wykonawcę. Zastosowany wyrób powinien być wprowadzony do obrotu, zgodnie z 
art. 10 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z póź. zm.) 2.6. 
Nadzorowanie badań jakościowych w odniesieniu do wbudowanych materiałów i 
dostarczonych przez Wykonawcę wyrobów, przeprowadzonych na żądanie 
Zamawiającego 2.7. Przystępowanie do odbiorów poszczególnych etapów robót, w 
tym elementów podlegających zakryciu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
momentu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 2.8. 
Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego (miesięcznego) 
w ciągu pięciu dni. 2.9. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy po 
zakończeniu realizacji całości prac, nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. 2.10. Uczestnictwo przy sporządzaniu 



protokołu konieczności w przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robót 
dodatkowych, nie przewidzianych w umowie, których wykonanie jest niezbędne do 
wykonania zamówienia podstawowego. 

§ 5 Współpraca 

1. Ze strony Inwestora obowiązki przedstawiciela pełnić 
będą………………………….………………………………….…., tel. …………….; 

2. Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru robót budowlanych pełnić 
będzie ……………..…………………………………..……., tel. …………………….; 

3. Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru robót sanitarnych pełnić 
będzie ……………..………………………………………………., tel. …………….; 

4. Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru robót elektrycznych pełnić 
będzie ……………..…………………………………………..…., tel. ………………;  

5. Zmiana osoby do współpracy ze strony Inwestora i Wykonawcy wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy; 

§ 6 Kary umowne 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.  

2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi następujące kary umowne:  

2.1. za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie obowiązków 
umownych przez Zleceniobiorcę w wysokości 200 zł.  

2.2. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniobiorcy 10 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście 
poniesionych strat.  

4. Inwestor ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

§ 7 Odstąpienie od umowy 

Inwestor ma prawo odstąpić od umowy z winy wykonawcy w przypadku realizacji 
nadzoru przez Zleceniobiorcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej 



umowy. Jeżeli zaniedbania mogą doprowadzić do uzyskania obiektu nieprzydatnego 
ze względu na cel jakiemu ma służyć. 

§ 8 Oświadczenia Stron 

1. Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania miejscem wykonania 
przedmiotu umowy.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z przekazanymi materiałami 
wyjściowymi, warunkami na terenie przyszłych prac poprzez wizję lokalną i nie wnosi 
do nich żadnych zastrzeżeń, uważając je za wystarczające i jednoznaczne zarówno do 
określenia zakresu i wartości przedmiotu umowy jak i prawidłowej jego realizacji.  

3. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień 
niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora. 

§ 9 Postanowienia dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w umowie dotyczących 
przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku wydłużenia terminu 
realizacji inwestycji objętej nadzorem. Zmiana terminu zakończenia robót nie stanowi 
podstawy do zmiany wynagrodzenia umownego (ryczałtowego).  

2. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 
r. Nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) i innych przepisów właściwych dla przedmiotu 
umowy.  

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy i jeden 
dla Inwestora. 

 

 


