
 

Załącznik nr 2  

do zapytania nr ZPP.271.19.2018.U  

 

Wzór umowy 

 

 

UMOWA nr ZPP.272.19.2018.U 

 
zawarta w dniu …………..2018 r., na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania przez 

Gminę Złotów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 

lutego 2017 r.), pomiędzy: 

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

reprezentowaną przez: 

            Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz     

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

          …………………………………………………………………. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z pełnieniem 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „„Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Zalesie””. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług związanych z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane i aktów 

wykonawczych do tej ustawy, projektem, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą 

starannością. 

§ 2 

1. W ramach wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr ZPP.271.19.2018.U z 

06.06.2018 r. oraz w ustawie Prawo budowlane.   

2. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz 

postanowieniami umowy. 

3.Wykonawca oświadcza, że osoba świadcząca usługi w zakresie określonym niniejszą 

umową posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga w rozumieniu 

przepisów o drogach publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie 

starszych przepisów i należy do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa . 

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony:  do dnia 31.10.2018 r.  

 

 



§ 4 

1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 i § 2 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości:…………………….…… zł brutto, (słownie zł: ……….……… 

……….................… 00/100), co stanowi ………….% wartości robót budowlanych 

określonej w umowie z wykonawcą robót. 

2. Zamawiający dokona płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia przelewem, na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku,  w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

faktury/rachunku. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia w częściach, w zależności od 

zaawansowania robót budowlanych objętych nadzorem w ramach realizacji niniejszej umowy. 

 

§5 

1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z 

następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego.  

2. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem 

Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania 

umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

stanowi dowód jej zawarcia. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego. 

 

 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 


