
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

UMOWA NR ……………..  

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 

zawarta w dniu …….2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

MP Inwestycje 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-032 Warszawa, ulica 

Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689614, o numerze 

NIP: 7010708201, REGON: 367975355, o kapitale zakładowym w wysokości 120 000 zł,  

reprezentowaną przez:   

…………………………………………….. - ………………………………. 

……………………………………………... - ……………………………… 

zwaną dalej „Zleceniodawcą ”.  

a 

……………… zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy ……………, ….. Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ……………, REGON: ………………, 

NIP: ………………………, kapitał zakładowy w wysokości ………… zł opłacony  

w całości, siedzibą w …………………… (…-……..) przy ul. …………….., którą reprezentują: 

 

…………………………………………….. - ………………………………. 

……………………………………………... - ……………………………… 

zwanym  dalej   „Zleceniobiorca”, 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zleceniodawcę  postępowania zakupowego nr 34/2018, 

zostaje zawarta umowa (dalej Umowa) o następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz elektrycznej podczas 

realizacji robót w ramach realizowanej przez Zleceniodawcę jako inwestora, inwestycji 
„Budowa trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górniczego 

Dorobku w Katowicach” (Inwestycja). 

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży 

sanitarnej i elektrycznej, wynikającymi z decyzji pozwolenia na budowę, przedmiaru, 

kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji projektowej oraz wszystkich czynności 

wynikających z prawa budowlanego i umowy z wykonawcą robót budowlanych 

związanych  z realizacją Inwestycji.  

3. Do obowiązków Zleceniobiorcy  należy w szczególności:  



1) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną związaną z Inwestycją,  

w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi; 

2) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego  Inwestycji i jego 

ewentualnych aktualizacji; 

3) zapoznanie się z terenem Inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

4) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 

Zleceniodawcy, w tym: 

a) reprezentowanie Zleceniodawcy jako inwestora na budowie przez sprawowanie 

kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami Umowy, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych 

i stosowanych materiałów, w tym  egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót 

atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich 

szczegółowa weryfikacja, oraz zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych bez atestów i certyfikatów, 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, wynikających z harmonogramu robót budowlanych, 

związanych z realizacja Inwestycji, 

e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem 

oraz terminowość ich wykonania, 

f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy Inwestycji 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 zapisu, 

g) 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; 

5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem 

Zleceniodawcy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, 

zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego; 

6) branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia 

spraw budowy w toku jej trwania. 

7) sprawdzanie 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,  

Zleceniobiorca 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)  kontrola  przestrzegania przez wykonawców 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 Zleceniodawcę  na straty 

– Zleceniobiorca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza nieprawidłowości 

w tym zakresie Zleceniodawcy oraz podejmuje odpowiednie decyzje zabezpieczające 

interesy Zleceniodawcy; 

9) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów  

i zaświadczeń wymaganych przez Zleceniodawcę  i niezbędnych do przeprowadzenia 

odbioru; 

10) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie 

trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 

11) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu 

przez Zleceniodawcę  od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zleceniodawcy  o zabezpieczeniach 

stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym 

spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane 

będą prace budowlane; 

13) pisemne informowanie Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót 

odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania; 

14) nadzór nad wykonawstwem prac wykończeniowych; 

15) pisemne informowanie Zleceniodawcy o problemach i możliwych 

nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji Inwestycji; 

16) reprezentowanie  Zleceniodawcy przed organami administracji publicznej; 

17) udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad i usterek; 

18) sporządzanie miesięcznych raportów z postępu robót; 

19) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku; 

20) nadzór nad pełnieniem prac wykończeniowych; 

21) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zleceniodawcy, a  związanych z 

realizacją  Inwestycji. 

4. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dokumentacja opisana w ust. 2 Umowy, 

obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa/umowy z wykonawcą robót budowlanych 

związanych  z realizacją Inwestycji, które są znane  Zleceniobiorcy.  

5. Zleceniobiorca będzie nadzorował realizację Inwestycji  w takich odstępach czasu aby 

była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za 

wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju technologicznego w robotach gdzie 

częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie 

kierownika budowy lub Zleceniodawcy. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego dla całego 

procesu inwestycyjnego związanego z realizacja Inwestycji pełnić będą:  

1) ……………………………………………………………. - Inspektor nadzoru branży 

sanitarnej legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez  

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  

2) ……………………………………………………………. - Inspektor nadzoru branży 

sanitarnej legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez  

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  



3) …………………………………………………………… - Inspektor nadzoru branży 

elektrycznej legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

4) …………………………………………………………… - Inspektor nadzoru branży 

elektrycznej legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż inspektorzy nadzoru o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, 

posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a zlecone im obowiązki będą wykonywać 

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami 

sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.  

3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą Umową nadzoru, 

będą wykonywać osoby wymienione w ust. 1. Powierzenie wykonania części lub całości 

objętego niniejszą Umową nadzoru osobie trzeciej jest możliwe pod warunkiem uzyskania 

pisemnej zgody Zleceniobiorcy.  

§ 3 

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot Umowy, Zleceniobiorca 

będzie wykonywał od dnia podpisania niniejszej umowy  do dnia faktycznego zakończenia 

realizacji Inwestycji.   

2. Terminy robót budowlanych będą wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo  

– finansowym Inwestycji przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych 

związanych z realizacją Inwestycji i zaakceptowanym przez Zleceniodawcę.  

3. Ostateczny termin zakończenia realizacji  Inwestycji wraz z uzyskaniem ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie Inwestycji i rozliczeniem finansowym  Inwestycji jest 

planowany jest na dzień 20.06.2020 r.  

4. Zleceniobiorca  zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki  w okresie  realizacji 

Inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz  brać udział w odbiorze 

końcowym inwestycji.  

5. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy ustala się do 30 dni od dnia uzyskania 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji oraz podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego Inwestycji..  

§ 4 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej Umowy  Zleceniobiorca otrzyma  

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… zł netto, w tym podatek VAT …%, co 

daje kwotę ……. zł brutto (słownie złotych: ……………………..).  

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w następujący 

sposób 

a) 95% wynagrodzenia ustalonego w ust.1 powyżej do daty uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie Inwestycji,  

b) 5% w terminie do 14 dni od podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego Inwestycji. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit a), może być płacone w częściach, nie częściej 

niż raz na miesiąc. 

4. Wynagrodzenie opisane w ust. 2 będzie płatne po spełnieniu się opisanych powyżej 

warunków, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo 

wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury, na konto bankowe wskazane na fakturze. 

5. Za dzień zapłat Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 



§ 5 

1. Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, ze skutkiem 

natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku rażącego niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę  przedmiotu Umowy. 

2. Zleceniobiorca  zrzeka się wszelkich roszczeń jakie mogą przysługiwać mu względem 

Zleceniodawcy   w związku z rozwiązaniem Umowy przez Zleceniodawcę  na podstawie 

ust. 1, poza dochodzeniem realnie  wykonanych  i udokumentowanych  prac do momentu 

rozwiązania Umowy.  

3. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy, w całości lub części, jeżeli Zleceniobiorca 

narusza postanowienia niniejszej Umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej 

wynikających. 

4. Skorzystanie przez Zleceniodawcę z przewidzianego w Umowie prawa do odstąpienia od 

Umowy, w tym złożenie oświadczenia o odstąpieniu powinno zostać dokonane na piśmie 

w terminie 30 dni od powzięcia przez Zleceniodawcę wiedzy o wystąpieniu okoliczności 

skutkujących odstąpieniem. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę, zgodnie z postanowieniem ust. 3 i 4 

powyżej, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia  o którym mowa w § 4 ust.1.  

6. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Zleceniobiorca ponosić będzie względem 

Zleceniodawcy odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego 

wykonania Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  

7. Niezależnie od kary umownej Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy 

odszkodowania  na zasadach ogólnych.  

§ 6 

1. Do koordynowania prac stanowiących przedmiot Umowy ze strony Zleceniodawcy  

upoważniony jest:  

……………………………………., tel. …………….. e-mail: ………………………… 

2. Do koordynowania prac stanowiących przedmiot Umowy ze strony Zleceniobiorcy  

upoważniony  jest: 

……………………………………., tel. …………….. e-mail: ………………………… 

 

§ 7 

1. Zleceniobiorca  oświadcza, że wszelkie informacje, które może uzyskać od Zleceniodawcy, 

jego pracowników, bądź innych wykonawców ze strony Zleceniodawcy , bądź w posiadanie 

których może wejść świadcząc usługi w ramach Umowy, będą stanowić w każdym czasie  

i dla każdego celu własność Zleceniodawcy  i Zleceniobiorca  będzie je traktować jako  

poufne, utrzyma je w tajemnicy i wykorzysta wyłącznie na dobro i użytek Zleceniodawcy  

oraz nie będzie ich ujawniać bezpośrednio lub pośrednio żadnemu podmiotowi, za 

wyjątkiem, kiedy do ujawnienia takiego dojdzie za pisemną zgodą Zleceniodawcy lub na 

żądanie organu uprawnionego na podstawie przepisów prawa do ich ujawnienia. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że podejmie działania niezbędne w celu zachowania 

poufności informacji poufnych w sposób analogiczny jak w niniejszej Umowie, a w 

szczególności poinformuje swoich pracowników, osoby wykonujące świadczenia na 

podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze, lub wszelkie inne podmioty, które będą na 

jego rzecz wykonywać jakiekolwiek działania związane z Umową o obowiązku zachowania 

poufności w stosunku do informacji poufnych, a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, 

upublicznienie lub wykorzystanie informacji poufnych niezgodne z ust.1 powyżej stanowić 



będzie naruszenie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i będzie podlegać odpowiedzialności karnej na podstawie art. 23 tej ustawy. 

3. W przypadku, gdyby niektóre z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, nie 

narusza to ważności innych postanowień Umowy. Nieważne postanowienie winno być 

zastąpione przez inne ważne postanowienie, które treścią odpowiada treści nieważnego 

postanowienia i w możliwie największym stopniu realizuje jego cel.  

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami związana z realizacją Umowy będzie 

kierowana w drodze korespondencji pocztowej listem poleconym na podane adresy lub za 

pośrednictwem korespondencji  e-mail na adresy: 

1) Zleceniodawca: …….. - ………………………, e-mail: …………………………., tel. 
…………………………………, 

2) Zleceniobiorca: …. - ………………………, e-mail: …………………………., tel. 
………………………………………… 

5. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie adresów 
do korespondencji, o których mowa w ust. 4 powyżej. W razie jakiejkolwiek zmiany adresu, 
w razie gdy dana Strona nie poda swojego nowego adresu drugiej Stronie, wszelkie 
zawiadomienia przesłane na poprzedni adres będą uważane za należycie doręczone. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych 
na piśmie, pod rygorem nieważności.  

8. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą w drodze 
polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w terminie 14 dni od dnia jego 
zaistnienia właściwy do jego rozstrzygania  będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla siedziby Zleceniodawcy. 

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zleceniodawcy oraz 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.  

 

 

 

   

Zleceniodawca   Zleceniobiorca 

 


