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Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego 

Wzór Umowy  
 

Umowa Nr …… / 2017 

zawarta dnia ............................... 2017 r. w Majdanie Królewskim, pomiędzy: 
Parafią Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim 
PL. Konfederatów Barskich 6, 36-110 Majdan Królewski 
NIP: 8141585656, REGON: 040056765 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 
Ks. Romana Dyląga – Proboszcza 
 
A 
 
firmą  „………….”  z  siedzibą  w  ...  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),   
ul.     ……….,………………. 
(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6  
do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez: 
1.  ……………………………… (imię i nazwisko osoby reprezentującej wraz z pełniona funkcją) 
2. ………………………………  (imię i nazwisko osoby reprezentującej wraz z pełniona funkcją) 
 
Lub 
 
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym  
pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę 
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON 
…………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 
1.  ……………………………… (imię i nazwisko osoby reprezentującej wraz z pełniona funkcją) 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści:  

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pod nazwą:  
Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Ochrona dziedzictwa 
kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie 
Królewskim” 
 

2. Źródło finansowania zadania, o którym mowa w ust. 1:  
„Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego  
i dzwonnicy w Majdanie Królewskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nr projektu RPPK.04.04.00-IZ-00-18-
001/16. 

 
3. Realizacja usług odbywała się będzie w oparciu a zakres rzeczowy robót na podstawie umowy, którą 

Zamawiający zawrze z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania 
ofertowego. 

 
4. Nadzór inwestorski obejmować będzie następujące branże: 

1) konstrukcyjno-budowlaną;  
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2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych. 
 
5. Inspektor / Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedzialni są za prowadzenie nadzoru robót 

budowlanych zgodnie z: 
1) ustawą z dnia 06 lipca 2017 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.);  
2) sztuką i wiedzą budowlaną;  
3) przepisami i normami; 
4) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji 

budynków i budowli; 
5) dokumentacją projektową / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz 

szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 

6. Zakres prac obejmuje również inne usługi konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji,  
a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 

 
7. Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiera załącznik nr 1 do umowy.  
 
 

§ 2 
 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

1) usługi objęte niniejszą umową objęte są dofinansowaniem z Projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa 
kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego  
i dzwonnicy w Majdanie Królewskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nr 
projektu RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16. 
 

2) nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź też jej niewykonanie może narazić Zamawiającego na 
utratę powyższego dofinansowania, a w konsekwencji powstanie po stronie Wykonawcy obowiązku 
naprawienia szkody. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca wyznacza spośród inspektorów nadzoru inwestorskiego koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, który będzie odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz nadzorowanie 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zgodności z dokumentacją projektową i harmonogramem 
robót,  w osobie/osobach ............., który/ra/re posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, przygotowanie 
zawodowe i jest członkiem samorządu zawodowego oraz działa w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 06 lipca 2017 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). 

 
2. Wykonawca ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

1) branża konstrukcyjno-budowlana - ..................... 
2) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych - ......... 
którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i są członkami samorządu zawodowego oraz działają w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy z dnia 06 lipca 2017 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332  
z późn. zm.);  

 
§ 4 

 
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem będzie pełniona w następujących okresach: 
1) nad realizacją robót - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego robót, 

przedstawienia przez Wykonawcę rozliczenia końcowego zamówienia i uzyskanie ostatecznej decyzji - 



 

3 
 

pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane nie 
późnij niż do 31.08.2018 r.   

2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego robót od wykonawcy robót budowlanych do 
dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych lub do dnia 
odbioru usunięcia usterek przez wykonawcę robót budowlanych lub wykonawcę zastępczego, w 
zależności od tego, który termin później się kończy. 

 
2. Umowa z wykonawcą robót budowanych określi okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz 

następujące terminy realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia: 
 

a)  zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, 
zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy ……. nie  później niż do 3 lipca 2018 roku.  

b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznej decyzji - 
pozwolenia na użytkowanie ………. nie później niż do 31 sierpnia 2018 r.  

c) podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy ……….  
nie później niż do 31 sierpnia 2018 roku.  

 
3. Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót łącznie z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie … nie później niż do 31 sierpnia 2018 r. i w okresie gwarancji udzielonej przez 
wykonawcę robót budowlanych minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.  

 
4. W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego w ust. 3, przedłuża się 

termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
 
 

§ 5 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i 
danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia, na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie 
podjętych działaniach. 

 
§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji, na podstawie której będą 

wykonywane roboty budowlane;  
2) przekazanie kopii umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych; harmonogramu 

realizacji i fakturowania; 
3) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania; 
4) podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych lub dodatkowych w terminie 14 dni od 

daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót budowlanych i inspektorów nadzoru; 
5) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania; 
6) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 

rozliczenia zadania; 
7) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w niniejszej umowie.  

 
 

§ 7 
 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów i 
informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dokumentację techniczną 
budowlano-wykonawczą projektów, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagane 
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pozwolenia, zezwolenia oraz uzgodnienia. Wyszczególnione dokumenty zostaną Wykonawcy przekazane w dniu 
podpisania umowy. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca udziela rękojmi za wady robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę, na okres na jaki 

gwarancji udzieli wykonawca robót budowlanych. 
 
2. Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót przed upływem terminu gwarancji 

ustalonego w umowie na roboty budowlane oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed 
upływem okresu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorach. 

 
 

§ 9 

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy.  

§ 10 
 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na 
kwotę: ………………… zł netto + należny podatek VAT ..… % wynagrodzenie brutto wynosi: 
…………………………… zł  (słownie: …………………… zł). 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich  czynności niezbędnych do prawidłowego 
i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym z uwzględnieniem informacji zawartych w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy bez względu na faktyczne terminy odbiorów końcowych robót budowlanych, okresu 
udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych oraz ilości, zakresu i wartości udzielonych przez 
Zamawiającego umów na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, a także ilości i wyników 
przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji. 

 
§ 11  

 
1. Ustala się system zapłaty za wykonaną usługę w oparciu o procent zaangażowania robót budowlanych, nad 

którymi jest pełniony nadzór inwestorski,  tj. zakres rzeczowy wykonanych robót odebrany protokołami 
częściowymi i zafakturowany przez wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonych przez inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. 

 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może łącznie przekroczyć 60% 

wynagrodzenia umownego. 
 
3. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu odbioru końcowego i podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego. 
 
4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu 
odbioru spowodują naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów.  

 
5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
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6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności przysługujących wykonawcy z tytułu 
niniejszej umowy.  

 
§ 12 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 
umowy. 

§ 13 
 

1. W wypadku zlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmieni to zobowiązania Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia zaniedbania podwykonawców w takim samym 

stopniu, jakby to były jego własne. 
 
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

 
4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i 

Wykonawcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 
 
5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy; 

2) w razie zaniedbywania obowiązku obecności na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych, 
oraz nieusprawiedliwione nie przybycie na każde wezwanie Zamawiającego  i wykonawcy robót 
budowlanych w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości, za każde stwierdzone pojedyncze w/w 
zaniedbanie kara w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto); 

3) Za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiającym niezgodności wykrytych w trakcie nadzoru a 
ujawnionych w okresie późniejszym (przy odbiorze robót budowlanych) kara w wysokości 5 000,00  zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych brutto);  

4) W razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków osoby pełniącej funkcję 
inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ustanowienia nowej 
osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającej uprawnienia w takim samym lub 
wyższym zakresie jak osoba pełniąca te funkcję dotychczas. W razie nie wyrażenia zgody na zmianę 
osoby Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej za 
rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w kwocie określonej w pkt 1); 

5) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego 
zakończenia, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy. 

 
3. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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4. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, 
zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie o którym mowa w § 2 
nie zostanie przyznane lub zostanie cofnięte albo obniżone, Wykonawca niezależnie od kar umownych 
wymienionych w ust. 2 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wartości dofinansowania. 

 
5. Kary umowne, będą potrącane z faktur. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody 

Wykonawcy.  
 
6. Łączna wysokość kar umownych nałożona na jedną stronę w okresie obowiązywania umowy nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w par. 12 ust. 1  niniejszej umowy. Nie dotyczy to sytuacji, 
o której mowa w § 15 ust. 4 umowy. 

 
§ 15 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał usługi z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10 dni. 

2) W razie zaistnienia 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 
umowne. 

3) W przypadku nie zawarcia lub rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.  
4) Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie 

odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

 
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę procentowo do wysokości zaangażowania robót budowlanych. 
 

 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 17 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu rzeczowo i miejscowo 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy  egz. dla 
Zamawiającego jeden egz. dla Wykonawcy. 
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Dokumenty stanowiące integralną część umowy: 

1) Zakres usługi Nadzoru Inwestorskiego – załącznik nr 1 do Umowy 

2) Opis przedmiotu Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami w zapytaniu ofertowym na Nadzór inwestorski 
nad zadaniem pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła 
parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim”.  

 
3)   Dokumentacja zapytania ofertowego na Nadzór  inwestorski nad zadaniem pn. ochrona dziedzictwa 
kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim” 
 
4)Oferta Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
………………………………..                                                   ……………………………….. 
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Załącznik nr 1 do Umowy  
Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego 
                                                       
Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót 
wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 06 lipca 2017 r. Prawo budowlane  
Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych,  
a w szczególności:  

a.    reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, 
warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, 
wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,  
b.    sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,  
c.    sprawdzanie, odbiór częściowy robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział  
w czynnościach odbioru końcowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania,  
d.    potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy  
i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; 
e.    kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym  
oraz terminowości ich wykonania.  
 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:  
-    wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;  
-    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 pozwoleniem na budowę;  
-    bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie 
realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych;  
-    zakres robót i wymagania jakościowe, określa dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz 
obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa o roboty budowlane wraz z harmonogramem robót i załącznikami, 
które są znane Wykonawcy.  
-    Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie (w formie protokołu 
konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych) o niezbędności wykonania robót koniecznych lub 
zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą robót budowlanych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne 
i zgodne z treścią Umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą 
robót budowlanych i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy. 
-    zlecenie przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych /zamiennych, 
koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych możliwe jest tylko w przypadku 
wcześniejszego podpisania przez Zamawiającego stosownej Umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
uzgadniającej zakres oraz wartość przedmiotowych robót. 
-    Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia 
robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor Nadzoru jest 
upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy 
oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie. 
 
Do obowiązków inspektora nadzoru należy m.in.:  
-  merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót;  
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-  koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających 
z dokumentacji projektowej,  
- pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 06 lipca 2017 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 
2017 poz. 1332 z późń. zm.), a szczególności czynności wymienione w art. 25 ustawy;  
-  weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;  
-  dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i rzetelne 
egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów;  
-  nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót 
budowlanych koniecznych do odbioru;  
-   kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót; 
- nadzorowanie prac na budowie minimum 2 godziny dziennie w dni, w których wykonywane będą roboty 
budowlane objęte nadzorem.  
-  właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od 
powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót;  
-  uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;  
-  pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania 
rozwiązań zamiennych;  
-  nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania terminu zakończenia 
prac;  
-   pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją 
prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;  
-  bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia 
wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych;  
-  dokonywanie rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych 
Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym 
wykonanych robót;  
-  nadzór budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru 
nie rzadziej jednak niż pięć razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu 
można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego,  
-   przygotowanie w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu 
budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej i przekazanie kopii wniosku  
z potwierdzoną datą wpływu dla Zamawiającego. 
-  wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
zgodnie  
z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.  
-  udział w przeglądach gwarancyjnych w czasie trwania okresu gwarancyjnego robót budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


