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WZÓR 

UMOWY NR ..../RSID/2017 
 

zawarta w Busku-Zdroju w dniu ….......................... pomiędzy  

Gminą Busko-Zdrój  

z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną  

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę  

    przy kontrasygnacie  

2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza  

a 

 …………………………………………………………………………………….  

zwanym w dalszej części umowy „Inspektorem Nadzoru”, reprezentowanym przez:  

………………………………  

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy i zasięg robót 

 Na podstawie Zarządzenia nr 221/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - Zamawiający zleca,  

a Inspektor Nadzoru przyjmuje usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem:  
„Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2  w Busku-Zdroju” 

realizowanym w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie 

Busko-Zdrój (rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 2 i Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-

Zdroju).  

 

2.W.w. zadanie obejmuje zakresem: 

-  rozbudowę istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr ewid. gruntu 
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-   budowę łącznika pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną 

-   prace wyburzeniowe i rozbiórkowe 

-   zagospodarowanie terenu 

        -  budowę muru oporowego,  

       - przyłączenie budynku do istniejących sieci 

2.1.Rozbudowa istniejącego budynku 

Rozbudowa budynku polega na wykonaniu dwukondygnacyjnej, niepodpiwniczonej nowej 

części: budynku o wymiarach całkowitych 31,1x17,7m, który będzie skomunikowany z 

istniejącym przedszkolem za pomocą łącznika.  

Powierzchnia  zabudowy: ok.598m2. 

Całkowite powierzchnie: użytkowa ok.508m2, ruchu 234m2, pomocnicza 257m2. 

Wysokość budynku: 9,10m, przy czym wysokość kondygnacji parteru 3,0m, wysokość 

kondygnacji niskiego parteru 3,0-4,20m. 

Kubatura 4.500m3. 

2.2.Budowa łącznika pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną 

Jednokondygnacyjny o długości ok.13,00m, częściowo przeszklony. 

Powierzchnia łącznika wraz z klatką schodową 48,60m2. 

2.3.Zagospodarowanie terenu: w utwardzone dojścia, plac zabaw, elementy  

      zagospodarowania terenu, zieleń oraz wydzielenie miejsca pod centralę wentylacyjną i  
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        częściową wymianę ogrodzenia. 

2.3.1.Ciągi piesze i opaska wokół budynku 

         Łączna powierzchnia utwardzonej komunikacji: 263,30m2. Szerokość ciągów pieszych 1,5m.  

         Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej grub. 6cm 

2.3.2.Plac zabaw dla dzieci  

         Plac o powierzchni 220m2 o nawierzchni piaszczystej ograniczonej obrzeżem betonowym  

         6x20x100cm. Na placu zamontowane winny być urządzenia typu: 

-  karuzela metalowa 

-  ścieżka zdrowia  

-  piaskownica narożna 

-  huśtawka podwójna 

 -  huśtawka „bocianie gniazdo” 

-  bujaki sprężynowe 

2.3.3. Elementy zagospodarowania terenu 

    Na terenie ustawione winny być elementy zagospodarowania terenu w postaci ławek 

parkowych oraz koszy na śmieci. 

2.3.4. Zieleń 

          W związku z planowaną inwestycją należy dokonać wycinki drzew liściastych (2szt.);    

następnie nasadzenie krzewów liściastych o łącznej powierzchni 200m2 gatunku  

tamaryszek czteropręcikowy, pęcherznica kalinolistna, dereń biały, pięciornik krzewiasty. 

2. 3.5. Wydzielenie miejsca pod centralę wentylacyjną 

       Przedmiotowa centrala zlokalizowana będzie wzdłuż elewacji północnej, zajmować będzie 

powierzchnię 17m2. Należy wykonać płytę betonową grub.20cm z dylatacją w kwadraty  

  1,5x1,5m wydzieloną od stron otwartych ogrodzeniem panelowym. 

2.4.Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe 

 Polegają na rozbiórce fragmentu ściany działowej w adaptowanym pomieszczeniu istniejącego 

budynku w celu montażu drzwi wewnętrznych do projektowanych pomieszczeń. 

 

     3.  Szczegółowy zakres prac określają integralne części Umowy:  

3.1.  Projekt budowlany „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju”  

3.2.  Projekt wykonawczy składający się z opracowań: 

 „Projekt zagospodarowania terenu” 

 „Architektura” 

 „Konstrukcja” 

 „Branża sanitarna” 

 „Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych” 

 „Projekt wycinki drzew” 

 „Branża sanitarna – projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej” 

 „Branża sanitarna – projekt zew. Instalacji kanalizacji deszczowej” 

 „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” 

3.3. Przedmiar robót 

3.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

3.5. Umowa na roboty zawarta z Wykonawcą robót  - załącznik nr 3 do umowy. 

 

4.Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie obejmowało w szczególności: 

a) pełnienie obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane 
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b) zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne zadaniem - w związku z tym nadzór 

nad realizacją umowy na roboty przez zespół specjalistów branżowych posiadających 

odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego; 

c) organizację i koordynację całego zadania; 

d) kontrolę prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, w tym zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowy przedstawionym przez wykonawcę oraz weryfikację wszelkich zdarzeń 
zaistniałych w trakcie wykonywania prac, mających  wpływ na harmonogram robót; 

e) obsługę okresu gwarancyjnego i okresu rękojmii: uczestnictwo w przeglądach 

gwarancyjnych, inspekcję wad usuwanych przez Wykonawcę; 

f) reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych 

związanych z realizacją inwestycji; 

g) kontrolę prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem zgodności 

z projektem budowlanym i wykonawczym, szczegółowymi przepisami, normami, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; 

h) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, oraz wykorzystywanych wyrobów 

budowlanych. Inspektor Nadzoru nie może dopuścić do zastosowanych wyrobów i 

materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

i) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych; 

j) udziału w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym, oraz potwierdzenie usunięcia 

wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru; 

k) potwierdzanie stopnia zaawansowania prac budowlanych, jako podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia  Wykonawcy robót; 

l) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zmianę terminu i kosztów realizacji 

inwestycji; 

m) koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami; 

n) analizę zaproponowanych przez Wykonawcę robót zmian w stosunku do dokumentacji, w 

tym zmianę technologii wykonania elementów robót (projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami). 

 

 

§ 2 

Podstawowe prawa i obowiązki stron 

1. Inspektor jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową przedstawicielem 

Zamawiającego w rozumieniu zapisów Umowy na roboty budowlane. 

2. Inspektor zapewnia przejęcie obowiązków branżowych inspektorów nadzoru, na inwestycji 

wymienionej w § 1 niniejszej umowy, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

figurujących na liście członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: 

  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadzór pełnić będzie: 

.............................................;  nr uprawnień: .......................................... 

  w specjalności sieci, instalacje i urządzenia cieplne wentylacyjne, gazowe, 

wodociągowe i kanalizacyjne nadzór pełnić będzie: 

.............................................;  nr uprawnień: .......................................... 

 

 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne 

i elektroenergetyczne nadzór pełnić będzie: 

.............................................;  nr uprawnień: .......................................... 

 koordynatorem Inspektorów Nadzoru inwestorskiego pełniącym funkcję kierownika  

będzie ……………………………. 
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3. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ............................................................. – inspektor w 

Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy 

w Busku-Zdroju 

4. W uzasadnionym przypadku, Inspektor może zmienić osoby wymienione w pkt 2 na inne 

 poprzez pisemny wniosek do Zamawiającego. Do wniosku, dołącza doświadczenie zawodowe 

 osoby, która będzie zamiennie pełnić obowiązki i jej uprawnienia, zaświadczenie o wpisie na 

 listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zakres obowiązków i uprawnień 

 w odniesieniu do zapisów niniejszej Umowy. W terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku, 

 Zamawiający wydaje pisemną odpowiedź dot. wniosku Inspektora. Jedynie osoby 

 zaakceptowane przez Zamawiającego mogą pełnić obowiązki osób wymienionych w § 2 pkt 2. 

5. W przypadku nierzetelnego wypełniania obowiązków przez osoby wymienione w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy, Inspektor zobowiązuje się do zastąpienia takiej osoby inną, o odpowiednich 

kwalifikacjach, najpóźniej w terminie 14 dni od wpłynięcia pisemnego żądania Zamawiającego. 

6. Inspektor zobowiązuje się zlecony nadzór wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 

harmonogramem wykonywanych robót, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, 

wytycznymi branżowymi, zasadami nowoczesnej wiedzy technicznej i postanowieniami 

Umowy. 

7. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 

a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa 

Publicznego Przedszkola Nr 2  w Busku-Zdroju” w zakresie jaki przewiduje ustawa z dnia 

7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz.290)  

b) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wymogów wynikających z Umowy na 

roboty, w okresie trwania robót budowlanych, mające na celu prawidłowe i terminowe 

wykonanie zadania; 

c) przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy: uprawnień, aktualnych 

zaświadczeń o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

oświadczeń o przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad Projektem, 

(zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane) osób wymienionych  

w § 2 pkt 2 Umowy. Uprawnienia i zaświadczenie z OIIB należy przedstawić w postaci 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8. Do obowiązków Inspektora będzie należało w szczególności: 

1) dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 

2) osoby o których mowa w § 2 pkt 2, są zobowiązane do wizytacji placu budowy w trakcie 

realizacji projektu, w ilości umożliwiającej bezprzestojowe prowadzenie robót przez 

Wykonawcę  oraz na każde żądanie Zamawiającego (w terminie do 3 dni od 

wezwania). Każda wizyta osób pełniących Nadzór Inwestorski powinna zostać 

potwierdzona wpisem  do dziennika budowy. 

3) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia 

przez wykonawcę robót; 

4) akceptacja materiałów, atestów, deklaracji zgodności, protokołów z badań i sprawdzeń, 

szkiców i inwentaryzacji geodezyjnej, rysunków, obliczeń itp. 

5) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie 

realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających 

zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 

dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania 

niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych 

i prawnych, 
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6)  pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, uzyskiwanie od 

Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim 

rozwiązań, 

7) udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień, wskazówek dotyczących realizacji 

zamówienia,  

8) powiadamianie - w pierwszej kolejności - Zamawiającego o wszelkich zmianach 

dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego zadania (roboty dodatkowe, zamienne lub 

roboty zaniechane) przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do akceptacji w/w 

zmian. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydawania 

Wykonawcy poleceń wykonywania w/w robót. Inspektor zobowiązany jest do 

przygotowywania i sprawdzania stosownych dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia 

zmian oraz pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian; 

9) 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; 

10) kontrola prawidłowej i terminowej realizacji zadania tj.: 

    - rozpoczęcie i prowadzenie  robót zgodnie z Umową na roboty, w tym zgodnie z 

harmonogramem rzeczwo-finanspwym, 

    - zakończenie robót i dokonanie odbioru końcowego, 

11) egzekwowanie od Wykonawcy robót realizacji inwestycji zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem robót oraz zapisami Umowy z wykonawcą, 

12) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony środowiska w czasie trwania inwestycji; 

13) uczestnictwo w kontrolach budowy przeprowadzanych przez pracowników organów 

Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem 

Budowlanym oraz innych zainteresowanych instytucji, w tym uczestnictwo w procedurze 

oddania przedmiotu umowy do użytkowania (do momentu uzyskania stosownego 

dokumentu pozwalającego na użytkowanie), 

14) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę; 

15) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót 

koniecznych do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu – zgodnie z 

terminami obowiązującymi Wykonawcę zgodnie z umową na roboty; 

16) rozliczenie finansowe Wykonawcy; 

17) obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmii: uczestnictwo w przeglądach 

gwarancyjnych, inspekcja wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

 

§ 3 

Terminy wykonania prac 

1. Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania niniejszej umowy tj. …………………….. 

2.  Termin zakończenia: do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

3. Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy z Wykonawcą planowane zakończenie realizacji robót: do 

 dnia 31.08.2017 r.  * 

* - Zamawiający, przy wyborze Wykonawcy zastosował kryterium „Skrócenie terminu wykonania z 

jednoczesnym zrzeczeniem się kwestionowania naliczenia kary umownej za niedotrzymanie tego terminu”.  

W związku z powyższym maksymalny termin zakończenie realizacji robót: 31.08.2017r. ; istnieje możliwość 

skrócenia w.w. terminu do dnia 16.08.2017 r. 
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                                                                       § 4 

Wartość umowy  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej 

 umowy, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie umowne.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą  

          

         Netto ………………………. 

 

         Podatek VAT ……………………… 

 

         Wynagrodzenie brutto …………………….. (słownie:……………………………..). 

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Inspektor Nadzoru niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 2 niniejszego  

      paragrafu obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,  

      uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz  

      wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym  

       także m. in.: 

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora Nadzoru celem sprawowania nadzoru 

inwestorskiego, 

2) koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru z tytułu dojazdów na teren budowy, 

przejazdów, dieti noclegów, 

3) koszty pobytu na budowie, 

5.Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w  

      godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych  

      roszczeń w stosunku do Zamawiającego 

6.  Płatność zostanie dokonana na podstawie Protokołu Prawidłowości prowadzenia nadzoru 

 inwestorskiego, po uprzednim rozliczeniu Wykonawcy robót  z wykonania zakresu umowy na 

 roboty w danym okresie – proporcjonalnie do procentowego zaawansowania robót wykonawcy, 

 do łącznej wysokości 80% wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7. Pozostałe płatności -  do wysokości 20% wynagrodzenia, zostaną wypłacone po uzyskaniu  

 Pozwolenia na użytkowanie.  

8.Płatności nastąpią w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu Protokołu 

 Prawidłowości  zaakceptowanego przez niego wraz z fakturą częściową lub w odniesieniu do 

 Końcowego Protokołu Prawidłowości wraz z fakturą końcową przelewem na 

 konto...............................................................................................................   

 

§ 5 

    Kara umowna 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

    1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w  umowie,  

b) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których 

mowa w niniejszej umowie w wysokości 1.000zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, 

której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu, 
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c) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany 

przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Inspektora 

Nadzoru w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

 

     2) Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek 

 okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

 Inspektora nadzoru 

3. Kary umowne, o których mowa w pkt 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z  

    wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru  za wykonanie usługi. Inspektor Nadzoru  

     wyraża na to zgodę. 

4. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

 umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6 

Szkoda i ubezpieczenie 

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez 

 Inspektora, Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się oprócz zapłacenia 

 kary umownej, pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

 

§ 7 

Rozwiązanie i zmiana warunków umowy 
1.Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści       

    oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, w przypadku, gdy ulegnie       

    zmianie termin wykonania i rozliczenia robót budowlanych zadania „Rozbudowa Publicznego  

    Przedszkola Nr 2  w Busku-Zdroju”. 

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. Inspektor może wówczas żądać wyłącznie    

    wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku wykazania przez Zamawiającego w Protokole Prawidłowości, o którym mowa 

  w § 4 , nieprawidłowości Inspektora przy wypełnianiu swoich obowiązków wynikających z 

 Umowy, Inspektor zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia odpowiednich kroków w 

 celu usunięcia tych nieprawidłowości. Gdy w kolejnych protokołach z kontroli  Zamawiający 

 stwierdzi, iż wykazane wcześniej nieprawidłowości nie zostały usunięte,  Zamawiający ma 

 prawo do wstrzymania płatności, o których mowa w § 4 lub rozwiązania Umowy bez 

 odszkodowania dla Inspektora. Zamawiający wypłaci wstrzymane płatności po naprawie przez 

 Inspektora wykazanych w poszczególnych protokołach z kontroli nieprawidłowości. 

4.Trzykrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez  

 Inspektora jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy, bez odszkodowania dla 

 Inspektora.  

§ 8 

Gwarancja jakości 

 W okresie gwarancji i rękojmi obowiązującej wykonawcę robót tj.  

      ………………………miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru  

     Końcowego, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego, na swój koszt  
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     uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych oraz dokonywać inspekcji wad usuwanych przez  

     Wykonawcę robót budowlanych. 

 Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Inspektora Nadzoru w 

 terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji  o ich. 

 

§ 9 

Ustalenia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych 

 aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

 wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy 

 ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

 Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których 

 nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 

 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

 postępowania cywilnego. 

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

 właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla 

 Zamawiającego. 

§ 10 

Załączniki 

Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią: 

1. Projekt budowlany „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju”  - załącznik nr 1 

do umowy 

2.  Projekt wykonawczy - załącznik nr 2 do umowy 

 „Projekt zagospodarowania terenu” 

 „Architektura” 

 „Konstrukcja” 

 „Branża sanitarna” 

 „Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych” 

 „Projekt wycinki drzew” 

 „Branża sanitarna – projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej” 

 „Branża sanitarna – projekt zew. Instalacji kanalizacji deszczowej” 

 „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” 

         3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 3  

             do umowy 

       4. Oferta wykonawcy - załącznik nr 4 do umowy 

       5.  Umowa na roboty zawarta z Wykonawcą robót  - załącznik nr 5 do umowy 

       6. Kosztorys ofertowy (opracowany przez Wykonawcę) - załącznik nr 6 do umowy 

       7. Oferta Inspektora Nadzoru  - załącznik nr 7 do umowy 

 

Inspektor Nadzoru:        Zamawiający: 


