
 

Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego 

Umowa  nr ………………- projekt 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………..w  Obrowie pomiędzy: 

Gminą Obrowo  

z siedzibą w Obrowie,  ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,  

NIP: 879-266-82-60 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Obrowo – Andrzeja Wieczyńskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Faleńskiej 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………………………………………. 

z siedzibą…………………………………………….. 

NIP:………………………………………………….. 

Zwanym dalej Wykonawcą  

 

 

 

Umowa zawarta poza progiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.-  Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych 

oraz pomp ciepła w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp 

ciepła na terenie Gminy Obrowo – ETAP II, współfinansowanego ze środków ze środków Unii 

Europejskiej środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie RPKP.03.01.00 Wspieranie wytwarzania i 

dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, nr projektu: RPKP.03.01.00-04-0021/20. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

i jest zarejestrowany w Izbie Inżynierów Budownictwa. 

3. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1: do 30.12.2021 r. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami 

umowy.   

5. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego całego 

procesu inwestycyjnego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności: osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub certyfikat instalatora OZE – pompy ciepła i 

instalacje fotowoltaiczne, wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w 

trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w 

ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy 

Obrowo – ETAP II”, a w szczególności: 

1) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 

robotami, 

2) przeprowadzanie regularnych wizytacji i inspekcji terenu budowy z częstotliwością nie 

mniejszą niż 1 raz w tygodniu (w tym obowiązkowo w zakresie wszystkich lokalizacji 

przynajmniej raz: przed przystąpieniem do wykonywania robót, w trakcie oraz w momencie 



 

zakończenia prac) oraz kontrola zgodności przebiegu robót z przyjętym i obowiązującym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym  i kontrola terminowości ich wykonania, 

3) reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z kontraktem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzanie, weryfikacja dokumentów przedkładanych przez Wykonawców robót 

budowlanych, egzekwowania wykonanych robót z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz zasadami wiedzy technicznej w tym 

podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i wyrobów proponowanych 

przez Wykonawcę do wbudowania posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające 

parametry zgodne z wymogami również atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów przed wbudowaniem 

oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecenie Wykonawcy 

przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości, 

5) sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców robót budowlanych, 

6) żądania wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem lub 

przepisami BHP, 

7) weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających w zakresie zasadności 

oraz w zakresie finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania i 

zostaną one zgłoszone, 

8) udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, 

9) nadzór nad wszystkimi próbami-wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez  

Wykonawców świadectw prowadzonych robót, 

10) akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót, 

11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad a także na żądanie 

inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy. 

12) udział w czynnościach odbiorowych robót w tym odbiór od Wykonawcy robót 

budowlanych, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji 

powykonawczej, 

6. Wykonawca ma prawo: 

1) wydać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy (jeśli jest wymagany), dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych ora 

informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 

budowlanych wyrobów, 

2) żądać 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 sztuka budowlaną. 

7. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie 

realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 

8. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano 

wykonawcza, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane, które są znane 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że osobami pełniącymi funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 

są……………………………………………….., którzy  posiadają niezbędne uprawnienia do 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru i są zarejestrowani w Izbie Inżynierów Budownictwa (jeśli 

dotyczy). 

§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

brutto………………………zł , słownie ……………………………………., w tym należny 

podatek vat (..%)………………….., wartość netto…………………………, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy(załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 



 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w  § 2 ust. 1 płatne będzie po dostarczeniu przez Wykonawcę 

Zamawiającemu rachunku/faktury z 30 dniowym  terminem płatności. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę i nie będzie podlegać zmianie. 

4. Podstawą całkowitego rozliczenia umowy będzie sporządzony przez obie strony protokół odbioru 

wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

5. W przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,  

z wynagrodzenia zostaną potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek 

dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 3 

W razie odstąpienia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest On zapłacić  

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umownego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa  w  ust.  1  powinno  nastąpić  w  formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z 

prawem, nierzetelnie oraz gdy powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie 

bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej: 

1) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy. 

2) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku nie ukończenia inwestycji 

pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach projektu „Dostawa 

i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – ETAP 

II 

2. W przypadku chęci powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zadania podwykonawcy 

konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na powyższe podwykonawstwo.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 

– 126 Obrowo, e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl, telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w 

sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym 

możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych 

osobowych  odbywa się na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania 

zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. 

udzielenia zamówienia publicznego oraz  art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w 

celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy 

zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa lub dostawa  (też 

umowa o podwykonawstwo). Uznaje się, że przystępujący do postepowania zapoznali się z klauzulą 

informacyjną zawartą w zapytaniu ofertowym, 

mailto:iod@obrowo.pl


 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz. 1186 ze zm.).  

2. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający                                           Wykonawca 

 

 


